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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2017. május 23-án tartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Birizdó János, Bobál Imréné, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Vastag András 

tagok 

 (6 fő) 

Cserháti Ferenc alpolgármester, Kelemenné Boross Zsuzsanna intézményvezető, 

Dr. Varga Kálmán történész, mint meghívott 

                 Balogh Ildikó  bizottsági referens  

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel 

határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bobál Imrénét kérem fel, kérem erről 

szavazzunk! 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bobál Imréné személye egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Szénás Zsoltné elnök: A mai rendkívül bizottsági ülést a Helytörténeti gyűjtemény létrehozásának okán 

hívtam össze. Ehhez több napirendet is kell tárgyalnunk, amelyek az alábbiakban felsorolt 1-3. számú 

napirendek. Ezek mellet a kiküldött napirendek mellett  a Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának 

aktualizálása is szükségessé vált. Ezért 4. napirendbe be kell emelni az Óvoda alapító okiratának 

módosítását.   

 

1. Művelődési Ház Alapító okiratának                                                             Szénás Zsoltné 

 módosítása.                                                                                                   elnök 

2. Művelődési Ház tevékenységi körének bővítése                                          Szénás Zsoltné   

 muzeális intézményi feladatkörökkel                                                           elnök 

3. Javaslattétel a térítési díjakról szóló  Veresegyház Város  

Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007 (VII.12.). sz.                       Szénás Zsoltné   

 rendeletének módosítására a közérdekű muzeális intézményt                     elnök 

látogatók által fizetendő belépődíj megállapítására.                                    

4. A Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának                                                 Szénás Zsoltné 

módosítása                                                                                                     elnök 

 

 

Szénás Zsoltné: Aki a napirendeket elfogadja kérem kézfelemeléssel szavazzon! 

 

A bizottság 6 fővel, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

1. napirend 

Szénás Zsoltné: 1. napirend tehát a Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása.  

Mindenki el tudta olvasni a kiküldött anyagokat? Tehát arról van szó, hogy nem lesz önálló intézmény 

az eddig Tájház néven emlegetett intézmény, hanem a Művelődési Ház részeként fog üzemelni. Ezért 

kell az alapító okiratot módosítani és ezt követően be kell nyújtani az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához a működési engedély kérelmet, aki ezt engedélyezheti. Aztán ehhez kapcsolódóan 

meg kell határozni a belépőjegyek árát. Beszélni kell itt arról is, hogy a Művelődési Ház költségvetését 

is módosítani kell hogy a finanszírozásra az összeg rendelkezésre álljon, mert erre egyáltalán nem lett 

tervezve a költségvetésben ezért majd erre pótelőirányzatot kell készíteni. Tehát térjük rá az alapító 

okiratra. Kérem Balogh Ildikó bizottsági referenst, hogy foglalja össze a lényeget. 

 

Balogh Ildikó: Tehát a Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását a Helytörténeti Gyűjtemény 

létrehozása céljából Sipos Zsuzsanna kolléganő a Polgármesteri Hivatalban elkészítette. Ami lényeges 

ebben, hogy egy új intézményegység kerül be az alapító okiratba Helytörténeti Gyűjtemény néven. Ez 

a helytörténeti gyűjtemény a jogszabály alapján ezt besorolást megtette a Varga Kálmán. A tevékenységi 
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köröket ezen feladatok ismeretében besorolták a szükséges kormányzati funkciószámok alá, tehát az 

intézmény tevékenysége kibővül azokkal a tevékenységekkel amelyen úgymond múzeumi 

tevékenységek. Ezen kívül fontos megjegyezni , hogy ahol ez a telephely lesz, az régi címen a Fő út 95., 

a közben lezajlott címképzés alapján hivatalosan ez ma már a Szentlélek tér 5. cím alatt lesz.  

Ha beadjuk az intézményre a működési engedély kérelmet akkor úgy kell beadjuk, hogy mögötte már 

ott álljon ez az anyag is amely az alapítását igazolja. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: Az eredeti alapító okiratban a Tájház már benne volt, ez módosul most. 

 

Balogh Ildikó: Értem, akkor ezzel a pontosítást vegyétek figyelembe amit az Intézményvezető Asszony 

most mondott. 

 

Cserháti Ferenc: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ennek a telephelynek a legalizálása azzal történt 

meg, hogy a legutóbbi testületi ülés alkalmával a Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház 

vagyonkezelésébe adta az érintett épületet. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor tehát ennyi a lényege a háttérnek. Kérem aki a javaslatot a módosításra elfogadja 

az kézfelemeléssel szavazzon!  

 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 6 fővel támogatják a javaslatot.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

 

25/2017 .(V.23.) OB határozat  

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Váci Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának a Tájház telephely vonatkozásában a Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény 

elnevezésre, címe és kormányzati funkciószámok vonatkozásában a tervezetben foglaltak 

szerinti módosítását javasolja. 

2.  A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  

 

2. napirend 

 

Szénás Zsoltné: 2. napirend Művelődési Ház tevékenységi körének bővítése muzeális intézményi 

feladatkörökkel.  Az anyagokat az Ildikó kiküldte mindenkinek, a háttér anyagokat a szakmai munkát 

illetően  Dr. Varga Kálmán állította össze. 

 

Balogh Ildikó: Egyedül a működési engedély kérelmet nem küldtem ki mert ennek vonatkozásában volt  

olyan kérdés még amelyet egyeztetni kellett a Emberi Erőforrások Minisztériumánál az illetékes 

ügyintézővel. Tulajdonképp ez azok alapján az információk alapján áll össze amelyeket a Varga Kálmán 

összegyűjtött. 

 

Cserháti Ferenc:  A működési engedély nyomtatványon az 5. oldalon a javasolt gyűjtőkörnél a történeti 

kategória van megjelölve, de ide tartozik a néprajz is, azt mért nem jelöljük meg? 

 

Dr. Varga Kálmán: Az a cél stratégiailag, hogy majd rész gyűjtemények legyenek, nem akarnám 

minősíteni ezt a szörnyen bürokratikus rendszert. Azt ott dolgozó volt kollégáknak a javaslata az volt, 

hogy az egyszerűség kedvéért csak egy témát jelöljünk meg. Igazából ide tartozhatna a néprajzi, a 

történeti, a régészeti sőt a numizmatikai is. Aztán majd ha egy magasabb osztályba lépünk akkor lehet 

differenciálni. Egyébként a valóságban a leltározási, feldolgozási munka során mi részgyűjteményekre 

bontjuk az anyagot.  
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Kelemenné Boross Zsuzsanna: Az a kérdésem, hogy a telefonszám mi legyen, mert van itt két szám is 

feltüntetve. Lehetne egy szabad kapacitású telefonvonalat oda rendszeresíteni. 

 

Szénás Zsoltné: A tárgyakat amelyeket megvásárolt az Önkormányzat pl. a Hajdi Margit nénitől 

azokkal mi lesz?  Mert ugye ő arra számít, hogy az majd ott be lesz mutatva. Azokkal az anyagokkal 

mit történik? 

 

Varga Kálmán: Ha 2-3 évvel ezelőttre visszamegyünk akkor mi is volt a helyzet? Volt egy felújításra 

váró ház és volt egy gyűjtemény ami benn volt a régi városházán, vagy máshol várt a későbbi méltó 

helyére. Az elmúlt években minden olyan  műtárgy amit az én idekerülésem óta megkaptunk az le van 

dokumentálva adás-vételi szerződéssel, egyebekkel. A padlást kialakítottuk raktárnak. Azt én 

semmiképpen sem javaslom, hogy az épületet  egy tájház jellegűen lekössük statikus anyagokkal. Lehet 

persze látványtári kiállítást elhelyezni. Lényeg először az, hogy hivatalosan induljon el az intézmény 

működése és utána már pályázni is tudunk. Így több lehetőségünk lesz a rendelkezésre álló anyag 

feldolgozására, megmutatására. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor itt lennének elhelyezve azok a tárgyak is amelyeket a régi templom felújításakor 

találtak? 

 

Varga Kálmán: Igen. 

 

Cserháti Ferenc: A működési engedély kérelemben a 10-11-12. oldalak akkor tölthetők meg ha ez 

ügyben a Pénzügyi Bizottsági is hoz döntést az intézmény költségvetésének pótelőirányzatáról. Mert ha 

jól tudom a költségvetésben ez egzakt módon nem áll rendelkezésre. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna: A költségvetésben nem. Tehát erről kell beszélni, fogok beszélni 

Polgármester Úrral is, nemcsak erről , hanem a 2016.-ik évi költségvetéshez képest a 2017. évi 

költségvetési főösszeg 17 Millió forinttal történt csökkentése miatt is. 

 

Cserháti Ferenc: Akkor felmerül kérdésként még az is, hogy a tervezet szerint a hét hány napján milyen 

nyitva tartással van értelme indítani a helytörténeti gyűjteményt látogatási idejét. 

 

Balogh Ildikó: Három napot ír elő kötelezően a jogszabály, abból egy nap hétvégére essen. Ez túl a 

többiről lehet vitázni.  

 

Varga Kálmán: A mostani irat beadás és engedély kérés olyan, hogy az abban foglaltakat egy év múlva 

már senki nem fogja nézni, senki nem fogja rajtunk számon kérni, nem erről szól a dolog. Az, hogy mi 

mit adunk be, hogy elérjük a célunkat az valójában taktikai kérdés. 

 

Cserháti Ferenc: Szerintem most amikor itt van egy múzeum alapítás akkor most van itt a lehetőség, 

hogy tegyük rendbe a körülötte fennálló kérdéseket. 

 

Nagy István: Én is Cserháti Ferenc alpolgármester úr szavaival értek egyet. Meg kellett volna előzze e 

pótelőirányzat elfogadása. De most az indulás időpontjára állapítsunk meg egy korrekt összeget amibe 

belefér az év végig a működése. És a testülettől kérjük a Művelődési Ház előirányzatának módosítását.  

A költségvetés részét az intézményvezető asszonnyal Pénzügyi Bizottsággal átnézve külön kell kezelni. 

 

Cserháti Ferenc: Azért ez nem olyan kardinális probléma. Nyilván nincsenek szabad milliók, de az 

Önkormányzat a ház működésével, rezsijével azért alapvetően számol, a történész, Varga Kálmán bére, 

juttatása a költségvetésben benne van. De ha ezt a két valós számot a megfelelő előirányzat 

átcsoportosítással a megfelelő helyre tesszük, akkor formai döntés amelyeket valóságosan alá tudunk 

írni. 2 Millió forint az Önkormányzat költségvetésében van, de mivel megkötöttük a vagyonkezelési 

szerződést innentől kezdve ezt a költséget a Művelődési Háznak kell fizetnie. 
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Szalontai Boldizsár: Szerintem ez a dolog nagyon fel van fújva. Egy ilyen intézmény költségvetése 

nem nagy tétel. Az Önkormányzatnak pedig van tartalékkerete, abból ez megfinanszírozható.  

 

Cserháti Ferenc: Azért költségvetési szempontból igenis végég kell gondolni. 

 

Szénás Zsoltné: A nyitva tartás mennyi legyen , hány napon legyen nyitva tartás? Péntek, szombat 

vasárnap 10:00-18:00 ? Ez jó így? Rendben. 

 

Cserháti Ferenc: Én vállalom, hogy megbeszélem Jáger Ágival és Polgármester Úrral, hogy egy része 

a tartalékkeret terhére másik része a Művelődési Ház költségvetéséből át legyen csoportosítva a 

Művelődési Ház Helytörténeti Gyűjteményének működtetésére. 

 

 

Szénás Zsoltné: Akkor ez így mindenkinek rendben van? Akkor a kérdéses, problémás részeket mind 

átbeszéltük? Akkor ha ezek megvalósulnak akkor ezzel egyet tud a bizottság érteni? Kérem szavazzunk! 

 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 6 fővel támogatják a javaslatot.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2017 .(V.23.) OB határozat 

1. A  Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság döntésében felkéri a Váci Mihály 

Művelődési Ház vezetőjét, hogy a Váci Mihály Művelődési Ház elfogadott költségvetését 

vizsgálja felül és tegyen javaslatot a Pénzügyi Bizottságon keresztül a Képviselő-testület felé a 

Helytörténeti Gyűjtemény működését megalapozottan biztosító pótelőirányzat elfogadására. 

Ezen felkéréssel kiegészítve  támogatja, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 

működési engedély beadására vonatkozó szándékot. 

 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  

 

 

3. napirend 

 

Szénás Zsoltné: A 3. napirendi pont  a Váci Mihály Művelődési Ház Helytörténeti Gyűjteményének 

látogatása esetén fizetendő belépődíjról szóló   javaslat a  térítési díjakról szóló  Veresegyház Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007 (VII.12.).  rendeletének módosításához. A rendelet a 

helytörténeti gyűjtemény belépőjegyeire vonatkozó  16. számú melléklettel egészül ki az árak és a 

kedvezmények feltüntetésével.     

A javaslat szerint a   

Felnőtt jegyár : 300.-Ft/fő 

Kedvezményes jegyárak: 

Diákigazolvánnyal belépő diák: 150.-Ft/fő 

Nyugdíjas: 150.-Ft/fő 

Csoportos kedvezmény 15 feletti csoport esetén: 150.-Ft/fő 

Ingyenes belépés: a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti személyeknek  

Kérem aki a javaslatot e szerint elfogadja az kézfelemeléssel jelezze! 

 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 6 fővel támogatják a javaslatot.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

27/2017.(V:23.) OB határozat: 
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1. A Művelődési Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a 2017. május 23-i ülésén a rendelet 

tervezetet megtárgyalta, a tervezetben foglaltakat a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény belépőjegyeinek árai vonatkozásában a térítési 

díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítását, a rendelet a 

helytörténeti gyűjtemény belépőjegyeire vonatkozó  16. számú melléklettel egészül ki az 

árak és a kedvezmények feltüntetésével:     

Felnőtt jegyár : 300.-Ft/fő 

Kedvezményes jegyárak: 

Diákigazolvánnyal belépő diák: 150.-Ft/fő 

Nyugdíjas: 150.-Ft/fő 

Csoportos kedvezmény 15 feletti csoport esetén: 150.-Ft/fő 

Ingyenes belépés: a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti személyeknek  

 

A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  

 

4. napirend 

 

Szénás Zsoltné: A 4. napirendi pont A Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

Ez azért szükséges mert az intézmény jelenlegi alapító okiratában szerepel a középsúlyos értelmi 

fogyatékosok integrált nevelése. Ezt azonban az intézmény nem tudja felvállalni, megvalósítani. Sem 

megfelelő szakembere sem olyan csoportszobái nincsenek ahol ezt megfelelő színvonalon el tudná látni. 

Ezen kívül 2018. szeptemberétől minden bizonnyal indul a Veresegyházi Egységes Módszertani 

Intézménynél óvodai csoport a fokozottabb problémákkal küzdő  sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátására. Az az intézmény közelebb áll ezen gyermekek ellátásához. 

Kérem aki a javaslatot a módosításra elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon!  

 

A bizottság jelen lévő tagjai  egyhangúlag, azaz 6 fővel támogatják a javaslatot.  

 

Ennek megfelelően a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2017. (V:23.) OB határozat: 

 

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a  Kéz a Kézben Óvoda Alapító 

Okiratának a költségvetési szerv alaptevékenysége vonatkozásában a tervezetben foglaltak 

szerinti módosítást javasolja. 

2.  A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  

 

Szénás Zsoltné: Amennyiben végeztünk a fenti napirendekkel a bizottsági ülést bezárom. 

 

 

 Szénás Zsoltné     Bobál Imréné 

       elnök       bizottsági tag 

 

 

         Balogh Ildikó 

     bizottsági referens 
 


