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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága 2017. február 20-án tartott rendes ülésén. 

 

  

Jelen vannak:         Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné, , Szalontai Boldizsár, , Csősz Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag 

András tagok a bizottsági ülés kezdetekor (6 fő) 

 Rácz Zsófia állandó meghívott, Ella Ferenc meghívott 

                 Balogh Ildikó jegyzőkönyvvezető  

Később érkezett a bizottsági tagok közül: Leviczki Tamás és Birizdó János 

 

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

határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére   Vastag András jelöli meg. 

 

A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére  Vastag András személyét 5 fő igen szavazatával, 1 fő 

tartózkodással jóváhagyja. 

 

Szénás Zsoltné elnök: 

Ma délelőtt kaptam az információt arról, hogy a képviselő-testület soron következő ülésének 

napirendjére felkerült a Veres 1 Színház beszámolója. Ez azzal jár együtt, hogy a testület döntése 

előtt a mi bizottságunknak tárgyalnia kell ezt a témát. Ezért szükséges a mai ülésünk napirendjébe 

beemelni. Tehát a 3. napirendi pontként  javaslom felvenni a Veres 1 Színház beszámolóját a 2016. 

évi tevékenységükről, és az Egyebek napirendet a 4. napirendi pontba áthelyezni. Kérem erről 

szavazzunk! 

 

A napirend fentiek szerinti módosítását a bizottság 6 fővel, egyhangúlag megszavazta.  

 

Fentiek alapján a napirend az alábbi: 

 

 

Napirend: 

 

                            Tárgy                       Előadó 

 

1. A Veresegyházi Sportkör Tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről             Ella Ferenc  

                                          

 

2. Tájékoztató a  város 2016-os sportéletéről                                                 Baranyó Csaba 

    

 

3. Veres 1 Színház beszámolója 2016. évi tevékenységéről                          Venyige Sándor 

 

4. Egyebek 
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1. napirendi pont 

 

 

Szénás Zsoltné elnök:. Az 1. napirendi pont a Veresegyházi Sportkör Tájékoztatója a 2016. évi 

tevékenységéről.  A beszámolót e-mail-en mindenki megkapta, gondolom el is olvasta. Ezért kérem 

Ella Ferencet, hogy amennyiben kiegészíteni valója van akkor azt tegye meg. 

Ella Ferenc: A beszámolót igen részletesre készítettük, ha kérdés van a tartalmát illetően arra 

szívesen válaszolok. 

 

Szakmáry Sándor: A vívás és az öttusa nincs benne,  pedig mi elkészítettük. 

 

Ella Ferenc: Mi minden anyagot átküldtünk. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor ennek majd utánanézünk.  

Hozzászólás van-e? Vagy elfogadjuk így ahogy van? 

 

Csősz Gabriella: Ijesztő számok vannak benne. 

 

Közben megérkezett Leviczki Tamás, a bizottság jelenlévő tagjainak száma 7 főre emelkedett. 

 

Szénás Zsoltné:  Akkor úgy látom nincs nagyon kérdés. Ha ez a helyzet akkor szavazzunk, hogy a 

bizottság elfogadja-e a Sportkör beszámolóját. Aki egyetért kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A napirendet a bizottság  6 fő igen és egy fő nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2017  (II.20.)  OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Veresegyházi Sportkör 2016. éves 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyta. 

2.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámolót terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

Ella Ferenc távozott a bizottsági ülésről. 

 

Szénás Zsoltné: köszönjük szépen a beszámolót. 

 

Közben megérkezett Birizdó Tamás , a bizottság jelenlévő tagjainak száma 8 főre emelkedett. 

 

 

2 napirendi pont 

 

Szénás Zsoltné: 2. napirendi pont a város 2016. évi sportéletéről szóló beszámoló. A beszámoló 

előadója Baranyó Csaba, aki sajnos a családjában történt haláleset miatt nem tud a mai bizottsági 

ülésünkön megjelenni. Ezért azt kérte tőlem, hogy azzal egészítsem ki a beszámolót, hogy a 2016. 
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év folyamán elfogadtuk a következő időszakra (2020-ig) szóló sportkoncepciót. Ezt a beszámolóban 

pótolni fogja valahogy. 

 

Szalontai Boldizsár: A többi sport támogatást kapott sport egyesület mért nem számol be a 

bizottságunknak?  Csak a VVSK számol be, más nem, ez nekem egy kicsit furcsa. 

 

Szénás Zsoltné: A kisebb támogatást kapott egyesületek beszámolót küldenek a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztályának.  

 

Szalontai Boldizsár: Vannak akik elszámolnak vannak akik nem. A VVSK elszámol legalább, 

hogy annak mennyi a valóságtartalma az egy más kérdés. De hogy a többi szervezet mért nem 

számol be nekünk azt én hiányolom. Annál is inkább fontosnak tartom, hogy tudni kellene, hogy 

2017-re hogyan tervezzünk. Az igazságosabb elosztás érdekében jó volna tudni a többiről is ezeket 

az információkat nekünk is. 

 

Szénás Zsoltné: Negyven valahány sport egyesület van és akik támogatást kaptak azok a Pénzügyre 

biztosan mindannyian elszámolnak. Csak odáig számoltathatod be őket, amekkora támogatást 

adunk, azaz a támogatás erejéig. 

 

Szakmáry Sándor: Ez úgy alapvetően a Sportkoncepcióban benne van, hogy csak úgy kaphat 

támogatást ha elszámol. Úgy , hogy ha kaptak pl. 1 MFt-ot akkor azzal elszámolnak, hogy 

elköltötték, de azt a Pénzügyi Osztály sem nézi, hogy mire. 

 

Szénás Zsoltné: De igen tartalmilag is nézik. 

 

Szakmáry Sándor: Rendben. Úgy megnézik, hogy sportcipő van –e rajta, de koncepcionálisan 

ahogy mi a Sportkoncepció készítésekor gondoltuk úgy nem. Úgy értem, hogy nem elszámolni kell 

hanem beszámolni, hogy mire költötte és azt kellene látni, hogy az az ő költségvetésének fele, tized 

része vagy mennyi.  Ha valaki kér egy ilyen támogatást akkor azzal van ez biztosítva, hogy ez 

számunkra is átlátható legyen. Ahogy a Boldizsár is mondta ettől lehetne függővé tenni a következő 

évi támogatást. 

Itt volt például a Cselgáncs szakosztály akiknek szintén el lett mondva , hogy abban az esetben kap 

támogatást ha egy átláthatóságot biztosít. Aztán mindig arra jutottunk, hogy akkor inkább nem kéri. 

Tehát van aki viszont ezt az átláthatóságot nem vállalja. 

 

Szalontai Boldizsár: Ha a nélkül is tudnak működni akkor rendben. 

 

Vastag András: De van aki meg e nélkül nem tud működni, de vállalja azt, hogy beszámol és 

átláthatóságot biztosít. 

 

Megérkezett Csécsyné Dr. Drótos Edina  

 

Szénás Zsoltné: Akkor most te azt hiányolod, hogy pénzügyi beszámoló legyen? 

 

Szalontai Boldizsár: Kellene egy olyan beszámoló, hogy mennyi gyerekkel foglalkoztak, hol 

működnek, ez az önkormányzati támogatás mennyiben jelent segítséget. Pl. 10 millió forint a 

költségvetése és kapott 300.000.-ft-ot az önkormányzattól. Az látszik, hogy nagyságrendileg milyen 

jelentőségű ez a támogatás számára. Ebből mondjuk látszik, hogy nem ment rossz helyre az 

önkormányzat pénze. 
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Szénás Zsoltné: Amennyire én emlékszem olyan túl sokan nem részesültek ebben a támogatásban. 

Ráadásul egy konkrét dologra kértek, arról viszont nincs nagyon mit beszámolni. Meg benne volt a 

tömegsport amiről a Baranyó Csaba beszámolt részletesen. Azt nem tudom, hogy ő ezekben kapott-

e valamilyen beszámolót, de csütörtökig ha kell megkérdezem, hogy kapott-e valami anyagot. 

 

Szalontai Boldizsár: Ez külön napirendi pontként is szerepelhetne, mert akkor mért kérjük a Városi 

Sportkört hogy beszámoljon ha a többieket nem.  

 

Szénás Zsoltné: Mindenesetre megkérdezzük a Csabát hogy neki van –e valamilyen anyaga erről. 

 

Szalontai Boldizsár: Nem a Csabától várnám, hogy számoljon be. 

 

Szénás Zsoltné: Még valakinek hozzászólás? 

 

Rácz Zsófia: Én nekem lenne: Beszélgettem a Baranyó Csabával és megtudtam, hogy ugyan sok 

szakosztály működik Veresegyházon, de igazából csak két olyan sport van ahol ingyen van 

lehetőségük sportolni a gyerekeknek. Ez az atlétika és a kézilabda. Jó lenne megtalálni a módját, 

hogy bővítsük azoknak a sport tevékenységeknek a körét amelyet most nem tudnak elérni 

hátrányosabb helyzetű gyerekek, illetve olyanok akiknek a szülei nem tudják kifizetni az ilyen havi 

rendszerességű egyesületi díjakat. Nem tudom, hogy ezt önkormányzati támogatással vagy mivel 

lehetne segíteni. Lehetne -e bővíteni azoknak a sportágaknak a körét ahol ingyen vagy akár nagyon 

kedvezményesen lehetne sportolni? 

 

Szénás Zsoltné: Van egy ilyen pályázati formánk, a segítünk, hogy sportolhass pályázati kiírásunk 

évente két alkalommal. Ez egy szociális alapú támogatás, tehát szociális rászorultság esetén lehet 

pályázni, és egy összegű a támogatás amit adunk. Ilyen támogatás van tehát az önkormányzatnál. 

De ez az egyesületi sportolásra szolgál. A kézilabdát pedig az iskola finanszírozza. 

 

Szakmáry Sándor: Én azt szeretném hozzátenni, hogy vannak a szakosztályoknál ilyenek. Van 

olyan gyerek akinek a szülei nem fizetnek, hát akkor nem fizetnek, de mi ezért senkit sem küldtünk 

még el. 

 

Rácz Zsófia: De erről nem lehet hivatalosan tudni? 

 

Szakmáry Sándor: Azt kell mondanom, hogy aki akar sportolni az sportolhat. Nem azt mondom, 

hogy minden nagyon drága sportág a rendelkezésére áll, de a többsége biztosított mindenki 

számára. 

 

Csősz Gabriella: Ezen túlmenően, Zsófi, az is kérdés, hogy melyik korosztályra gondolsz? Mert 

van több minden ami az iskolában is elérhető az általános iskolás korúaknak, mint például a kölyök 

atlétika. 

 

 

Rácz Zsófia: Nekem a Csaba azt mondta csak ez a két említett sportág az ingyenes. 

 

Csősz Gabriella:Ha megnézed, hogy pl. a triatlonra is a 7,6 millió forintos költségvetésből 

200.000.-Ft a tagdíj akkor láthatod, hogy egy nagyon jelentős támogatás van rá. Én ugyan nem 

tudom hány gyerek fizeti be azt a tagdíjat. 
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Szakmáry Sándor: A segítünk, hogy sportolhassnál kb. 30.000.-Ft/félév elosztva elég a tagdíj 

befizetésekre, és szinte mindenki megkapja aki kéri. Az iskolában pedig nem kell fizetni az edzőnek 

mert az a tanár. 

 

Rácz Zsófia:  Szerintem az a problémás ha a tagdíj valahol 10.000.-Ft , de csak 5.000-Ft támogatás 

kap a szülő az önkormányzattól és mondjuk van 4 gyereke, akkor a 4 gyereknek már nem tudja 

kifizetni a különbözetet. 

 

Szénás Zsoltné: Az jelentkezzen a segítünk, hogy tanulhass támogatásra is. Azonban az iskolára 

már sajnos nincs is semmilyen ráhatásunk, hogy milyen sportot hogyan támogat.  

 

Csősz Gabriella: Nyilván vannak olyan sportok amelyeket a gyerek nem tud szülői támogatás 

nélkül csinálni. Ez azonban már nem a mi kompetenciánk. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor elfogadjuk ezt a beszámolót a Baranyó Csaba részéről? Esetleg azzal a 

kiegészítéssel, hogy kapott-e más sportegyesületektől beszámolót az elmúlt évről és ha igen akkor 

jöjjön valamelyik bizottságira még ezzel beszámolni? Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a 

beszámolót az kézfelemeléssel szavazzon!  

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

 

5/2017  (II.20.)  OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Veresegyház város 2016. évi 

sportéletéről szóló beszámolót jóváhagyta azzal a kiegészítéssel, hogy Baranyó Csaba 

jelezze, hogy a 2016-ban támogatásban részesült sportegyesületektől kapott-e beszámolót 

illetve az előre egyeztetendő későbbi bizottsági ülésen számoljon be erről. 

2.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámolót terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

3. napirend 

 

Szénás Zsoltné:  a 3. napirendi pont a Veres 1 Színház beszámolója 2016. évi tevékenységéről. Ez 

azért került be ma sürgősséggel a napirendek közé mert Polgármester Úr kérte, hogy a következő 

testületi ülésre kerüljön be és az előtte nekünk tárgyalnunk kell.  Ez azzal is jár, hogy csak ma 

tudtuk a színház vezetőjének, Venyige Sándornak szólni, hogy el kellene jönnie a beszámolót 

megtartani. Azonban jelezte, hogy az ülésünk időpontjában már úton lesz a társulat Lentibe, mert 

ma este ott van előadásuk. De útközben autóban telefonon elérhetőek lesznek és készséggel 

válaszolnak minden kérdésre ha valami felvetődik. 

Bízom benne, hogy mindenki tudott a mai nap folyamán egy kis időt szakítani arra hogy elolvassa 

ezt a beszámolót ami igen terjedelmes. 

 

Bobál Imréné: Benne van a beszámolóban a tavalyi beszámolójuk anyaga is. 
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Csősz Gabriella: Hát igen. Tavaly 45 oldalasat készítettek, akkor is megdicsértük őket, hogy 

milyen körültekintően készítették el, erre most 80 oldalasat készítettek. Én elég figyelmesen végig 

is olvastam és meg voltam nagyon mindennel elégedve. Bár bennem egy csomó kérdés felmerült 

amikor az iskolával mentünk bérletes előadásra és ebből a beszámolóból most azokra a kérdésekre 

is választ kaptam. Szerintem eléggé rendben van minden körülöttük, legalábbis ahogy így a 

beszámolóból kitűnik. 

 

Bobál Imréné: A nyugdíjasok körében is nagyon kedvelt. Amikor van nekik a főpróba akkor sok 

nyugdíjas beül megnézni őket, mert arra nem volna pénzük, hogy az előadásra fizessenek be. 

Nagyon tetszik nekik. 

 

Szénás Zsoltné: Hát, ügyesek. Így foglalnám össze én is a mondanivalómat a beszámolóval 

kapcsolatban.  

 

Szalontai Boldizsár: Nekem még egyetlen egy hozzáfűzni valóm lenne: A színház vezetőit kérném 

fel hogy a jövőben tartsanak oktatást a veresegyházi többi szervezetnek beszámoló írás tárgyában. 

Ők azok akik elszámoltak mindennel, és tényleg bemutatott mindent minden oldalról, ilyet tényleg 

sehol nem látni. 

 

Csősz Gabirella: Ami 26 éve mindig probléma, hogy áru-e a kultúra? Továbbá hogy a legtöbb 

helyen nem tudnak kijönni a jegyárakból ők meg ki tudnak jönni, sőt hogy fordított arány van náluk 

mint más színházaknál. 

 

Szénás Zsoltné: Azért maradjunk abban, hogy ebben a beszámolóban sincs benne minden. Ők a 

tudomásom szerint társasági adóból is visszaigényelnek. Plusz kapnak azért ingyen hirdetési 

felületet, most pl. megkapták a hátlapot a Krónikában. Ezen felül is kap az önkormányzattól 

támogatást. 

 

Vastag András: Boros Zsuzsával beszélgettem, és számomra meglepő volt, hogy a Veres 1 

Színház pénzért jön el a városi rendezvényekre. Én a szerződéseikbe egy pontba beleírnám, hogy 

ezekre ingyen kötelesek eljönni. Mivel , hogy minden más szervezet is ingyen jön el és a normális. 

Ennek tekintetében mi is meg lettünk szólítva itt a Szalontai Boldizsár részéről, hogy mi is kaptunk 

támogatást. Ez így igaz. Mi is kaptunk tavaly is támogatást tárgyi eszközökre, a buszköltségekre. 

De itt van kimutatva, hogy mennyi rendezvényünk van és hogy abból mennyi a Veresi. De nekem 

eszembe sem jut, hogy bármilyen helyi rendezvényre pénzt kérjünk. 

Jó persze vannak olyan rendezvények ahol az Idősek otthonában vagy hasonlóra mennek de ami 

veresegyházi rendezésű azt próbálják meg úgy megcsinálni , hogy ne kérjenek plusz pénzt érte. 

 

Szénás Zsoltné: Itt még egy probléma van a színházzal, az hogy nagyon sok időt vannak a 

Művelődési Házban és nem jut hely a más szervezésű rendezvények felkészülésének, 

lebonyolításának. Ebből állandó feszültség van ott a többi színtársulatokkal, a fiatalokkal stb. 

Ütközik nekik a próba. 

 

Csősz Gabriella: Máshol nyilván ezért van önálló színház. 

 

Szakmáry Sándor: Azért egy színház épületet üzemeltetni és egy társulatot fizetni az nagyon nagy 

költség. Más az, hogy megveszik a produkciót. Na és az túlzás, hogy ez Veresegyházé ez a színház 

ebben a formában. 
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Rácz Zsófia: Hozzám érkeztek jelzések arról, hogy 4 amatőr színtársulat is van Veresegyházon és 

ők sem tudnak időpontot egyeztetni, próbálni is nehezen. Ha mégis bejutnak a Művelődési Házba 

akkor ott van  a díszlet leszögezve a színpadon és ettől sem tudnak próbálni. Ha megpróbálják is 

hátrább betolni a díszletet még akkor is előfordul, hogy előadáskor is kilóg a másik díszlet ami 

nagyon zavaró. Ebből is komoly felszültségek vannak. Fontos, hogy ne szoruljanak ki a városban 

működő amatőr csoportok a művelődési házból.  

 

Szénás Zsoltné: Értem, de mi ezeken itt most nem tudunk segíteni. Magát a beszámolót el tudjuk-e 

fogadni? Aki egyetért az kézfelemeléssel szavazzon! 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

 

6/2017  (II.20.)  OB határozat 

 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a 

Veres1Színház 2016. évi szakmai beszámolóját. 

2.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: soron következő ülés 

Felelős: elnök 

 

 

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

 

………………………………………….                              ………………………………. 

 Szénás Zsoltné      Vastag András 

     elnök        tag 

 

 

         Balogh Ildikó 

     jegyzőkönyv- vezető 


