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Jegyzőkönyv 

 

 
 

Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága 

2017.  szeptember 12-én tartott rendes ülésén. 

 

Jelen vannak:      Szénás Zsoltné elnök, 

Bobál Imréné,  Birizdó János, Csősz Gabriella, , Nagy István,  Szalontai Boldizsár tagok 

(6 fő) (Szakmáry Sándor később érkezik) 

Negyeláné Pásztor Katalin, Harcos Györgyné, Kelemenné Boross Zsuzsanna 

intézményvezető 

                  Balogh Ildikó  bizottsági referens  

 

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Az 

ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére  Nagy Istvánt kérem fel, kérem erről szavazzunk! 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére  Nagy István személye egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Szénás Zsoltné :Akkor ismertetem a napirendeket. 

 

Szakmáry Sándor megérkezett. 

 

Szénás Zsoltné:  A bizottság jelen lévő tagjainak szám 7 főre bővült. A bizottság 7 fővel határozatképes. 

Tehát a napirendek a következők: 

 

1. Kéz a kézben Óvoda 2016/17. nevelési évről szóló beszámolója         Harcos Györgyné  

                                                                                                                     óvodavezető 

2. Kéz a kézben Óvoda 2017/18.  évi házirendjének jóváhagyása           Harcos Györgyné 

                                                                                                               óvodavezető 

3. Csatlakozás a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíjhoz                       Szénás Zsoltné  

                                                                                                               elnök 

4. „Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt)                       Szénás Zsoltné  

                                                                                                               elnök 

5. „Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt)                    Szénás Zsoltné 

                                                                                                               elnök 

6.     Egyebek                                                                                                Szénás Zsoltné 

                                                                                                               elnök 

 

 

Szénás Zsoltné: Aki a napirendeket elfogadja kérem kézfelemeléssel szavazzon! 

 

A bizottság 7 fővel, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

1. napirend 

Szénás Zsoltné: 1. napirend tehát Kéz a Kézben Óvoda tájékoztatója az eltelt nevelési évről. A Bizottság tagjaiként 

mindannyian tudjátok- de felelevenítem, hogy a Óvoda leköszönő vezetője, Harcos Györgyné 2017. augusztus 30. 

napjáig vezette az óvodát, ezért a beszámolót az elmúlt nevelési évről tőle kértük, ő készítette el. Természetesen 

az új óvodavezetővel egyeztetve, a részére az információkat átadva készült el az anyag és az új óvodavezetőt, 

Negyeláné Pásztor Katalint is meghívtuk az ülésre. Mindketten jelen vannak, együtt vesznek részt a beszámolásban 

de a kérdéseket még a leköszönő óvodavezetőnek lehet feltenni.  Kérem   Harcos Györgynét, hogy a megküldött 

anyaghoz a további hozzáfűzéseit tegye meg. 

 

Harcos Györgyné: Bemutatom az új óvodavezetőt, Negyeláné Pásztor Katalint. 

 Az elmúlt nevelési évünket úgy teljesítettük, hogy az a gyermekek érdekét szolgálta, és szem előtt tartottuk, hogy  

családias, megfelelő légkör legyen az intézményben. Egyre nehezebb a szülőkkel való kapcsolat, mert egyre 

fiatalabb szülők hozzák a gyermekeiket az intézményünkbe, olyanok akik más nevelésben részesültek, más 

társadalmi rétegből jönnek. Ezt szem előtt kell tartanunk ha konfliktusmentesen akarjuk a munkánkat végezni. 

Egyéb iránt én köszönetet szeretnék mondani a Képviselő-testületnek, a Polgármester Úrnak, a Bizottságnak, hogy 
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mindig segítették a munkánkat. Elmondható a gyermekek létszámát illetően, hogy az előző években 10-15 fővel 

kevesebb gyermek volt, ebben az évben viszont 60 fővel több gyermeket írattak be az intézményünkbe a korábbi 

évi létszámhoz képest.  

 

Nagy István: A beszámolóban szerepel, hogy 115 gyermek maradt óvodás az iskolaérettség hiánya miatt. Ez jelent 

feszültséget az intézményben a gyermekek elhelyezését illetően vagy sem? 

 

Harcos Györgyné: Nem mert az alapító okiratban úgy lett megállapítva a létszám, hogy még így is marad szabad 

helyünk. 

 

Szénás Zsoltné: Sikerült a nevelői létszámot feltölteni? 

 

Harcos Györgyné: Igen, novemberben sikerül betölteni az utolsó helyet is. Egyébként nem könnyű új kollégákat 

találni. Pedig sok fiatal végez a főiskolán, de nem csábító az óvodapedagógusi munka számukra, mivel nagyon 

nagy a követelmény az óvodapedagógusok felé az előmeneteli rendszer miatt. Továbbá nagyon sok az 

adminisztráció számunkra. Ezen okokból nem választják  a szakmát a frissen végzettek. 

 

Csősz Gabriella: A jogszabály alapján 3 éves kortól kötelező az óvoda, ha ez nem lenne akkor is beíratnák-e a 

szülők a gyermeküket vagy sem? Hogy látod milyen irányba megy ez a folyamat? 

 

Harcos Györgyné: Néhány gyermek van akinek a felmentését kérik  a szülők, arra hivatkozva, hogy otthon is 

megfelelő körülmények között fejlődik, de legalább ennyi óvodakötelezettségét még el nem érő gyermeket íratnak 

be helyettük , mivel erre lehetőség van már 2,5 éves kortól. A szülőknek jellemzően igényük is van arra, hogy 

óvodába járassák a gyermeküket. 

 

Szénás Zsoltné: A beszámolóval kapcsolatban van-e még kérdése vagy hozzászólása valakinek? 

Ha nincs, akkor szavazhatunk?  Rendben. Ki az aki a Kéz a Kézben Óvoda 2016/17. évi beszámolóját elfogadja, 

kérem emelje fel a kezét! 

 

Megállapítom, hogy a bizottság az Óvoda beszámolóját egyhangúlag, 7 fővel elfogadja. 

 

A bizottság az alábbi határozatot hozta:  

 

43/2017 (IX.12.) OB. határozat  

1. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság a Kéz a Kézben Óvoda  2016/17. nevelési 

évre elkészített beszámolóját elfogadja. 

2.  Felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról értesítse az intézmény vezetőjét 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: elnök 

 

2. napirend 

Szénás Zsoltné: 2. napirend tehát a  Kéz a Kézben Óvoda házirendjének megtárgyalása és elfogadása. 

Erre vonatkozóan is megérkezett az anyag Harcos Györgyné óvodavezetőtől. Kérem őt, hogy ha van  kiegészítés 

akkor azt mondja el. 

 

Harcos Györgyné:  Annyi módosítás van a házirendünkben, hogy az étkezési díjat csak számlán lehet most már 

befizetni a szülőknek, korábban biztosított volt a csekkes befizetés is, de mivel ez nagyon drága és ezt már a 

GAMESZ is jelezte ettől a tanévtől átálltunk az utalásos fizetésre. Ezzel jelentős összeget spórolunk. 

 

Szénás Zsoltné: Hozzászólás van-e ehhez a témához? Ha nincs akkor megköszönjük a leköszönő Óvodavezető 

Asszony  munkáját valamint az új óvodavezető, Negyeláné Pásztor Katalin közreműködését és szavazunk  a 

házirend elfogadásáról. 

Rendben. Ki az aki a Kéz a Kézben Óvoda 2017/18. évi házirendjét elfogadja, kérem emelje fel a kezét! 

 

Megállapítom, hogy a bizottság az Óvoda házirendjét egyhangúlag, 7 fővel elfogadja. 

 

Az ügyben a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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44./2017.(IX.12.) OB határozat 

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

2017/18. nevelési évre jóváhagyja. 

2.) Felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyásról értesítse az intézmény vezetőjét. 

Határidő: 2017. szeptember 30.  

Felelős: elnök 

 

Ezt követően Harcos Györgyné és Negyeláné Pásztor Katalin távozott a bizottsági ülésről. 

 

 

 

3. napirend 

Szénás Zsoltné: 3. napirend tehát a  csatlakozás a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és megyei önkormányzatok együttműködésével a 2017/2018. 

tanévben is kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.  

A támogatás havi összegét a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének figyelembevételével 

állapítja meg az önkormányzat. A pályázat támogatásának feltétele : - a korábbi évben a bizottság és az 

önkormányzat által elfogadottak szerint - legfeljebb 60.000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem. Kérdésem az hogy 

hagyjuk ezt az összeget vagy emeljünk rajta, mert már nagyon alacsonynak számít ez az egy főre jutó határ? 

 

Szalontai Boldizsár: Igen talán célszerű lenne emelni rajta, a minimálbértől is jóval alacsonyabb. 

 

Nagy István: Igen , más településeken magasabb ez az összeg. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor én a 70.000.-Ft-os jövedelemhatárt javasolnám.  Tudunk erről dönteni? Kérem a 

szavazatokat.  

 

A bizottság a csatlakozási javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

45./2017.(IX.12.) OB. határozat 

1.) A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság javasolja Veresegyház Város Önkormányzata 

számára a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozását a 2018. évi 

fordulóra – az országosan kiírt pályázatrendszer alapján. 

2.) Javasolja továbbá a pályázat benyújtásának feltételekét, hogy a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft-ot. 

3.) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök 

 

4. napirend 

 

Szénás Zsoltné: A 4. napirend az alábbi: Segítünk, hogy tanulhass” pályázatok elbírálása (zárt) 

Megkérem a meghívott vendéget, hogy a zárt tárgyalás idejére hagyja el a tárgyalótermet.   

 

( Kelemenné Boross Zsuzsanna elhagyta a tárgyalótermet) 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

46./2017(IX.12.) OB határozat 

1. A bizottság a „Segítünk, hogy tanulhass” skolai támogatást 6 tanuló részére 

    adományozza oda a 2017/2018. tanév 1. félévére. 

2. A támogatások egy havi összege: 60.000 Ft, 5 hónapra 300.000 Ft. 

 

3. A támogatás 2017. szeptember hónaptól 2018. január hónapig esedékes havi átutalás  

    formájában. 

4. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy az átutalásokkal kapcsolatos intézkedéseket 

    tegye meg. 
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Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: elnök  

 

 

 

5. napirend 

 

Szénás Zsoltné: Az 5. napirend a következő: Segítünk, hogy sportolhass” pályázatok elbírálása (zárt) 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

47./2017 (IX.12.) OB. határozat 

1. A bizottság a „Segítünk, hogy sportolhass” sport-támogatást 16 gyermek részére adományozza oda a 

2017/2018. tanév 1. félévére. 

2. A támogatások egyszeri átlagösszege: 33.438.- Ft/fő, összesen 535.000 Ft. 

3. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy az átutalásokkal kapcsolatos intézkedéseket 

    tegye meg. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: elnök  

 

 

Szénás Zsoltné: Egyebek napirend következik.   

A KINCS Alapítvány 2008-tól, immár 9. alkalommal rendezi meg október 14-én SULIBÖRZE programját. E 

rendezvény célja, hogy a veresegyházi 8. osztályos tanulók számára lehetőséget nyújtson a környező középiskolák 

megismerésére, a pályaválasztás megkönnyítésére. A városba érkező középiskolák ezen a napon ízelítőt adnak 

képzéseikből, illetve a szülők és érdeklődők rendelkezésére állnak a felmerülő kérdések megbeszélésére. (A 2016. 

évi programon 32 középiskola mutatkozott be Budapestről, Fótról, Vácról, Gödöllőről és Gödről.) 

A rendezvényt az alapítvány önkéntesei szervezik és valósítják meg. A Szent István Egyetem munkavállalási 

tanácsadói  valamint a Jóravaló Tanácsadó és Segítő Alapítvány grafológusai és a Kontakt Alapítvány szakemberei 

is részt vesznek a rendezvényen. A nap folyamán pályaorientációs foglalkozások is zajlanak a 7. osztályos tanulók 

számára. 

Az alapítvány saját forrásán túl a tanácsadói díjak, szóróanyagok és vendéglátás költségeinek kiegészítésére 

138.000 Ft támogatást igényel. 

A SULIBÖRZE program mára a térség egyik legkeresettebb beiskolázási rendezvénye, mely a végzős tanulók 

számára hasznos és fontos információkkal szolgál. 

A bizottság részére a 2017. évi költségvetésből az ”egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” kiadási 

előirányzat keretében a támogatás javasolt összege (138.000.-Ft) rendelkezésre áll.  

Alapítvány támogatására szólóan a bizottság csak javaslatot tehet, döntést nem hozhat, arra csak a képviselő-

testületnek van jogosultsága. 

Összefoglalva tehát ez egy sikeres rendezvény, szerintem támogassuk a keretünkből, javasoljuk ezt a Képviselő-

testületnek. 

Erről tudunk szavazni? Aki egyetért tegye fel a kezét! 

 

A bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

 

A bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta: 

 

48./2017 (IX.12.) OB. határozat 

 

1. A bizottság kulturális programok megvalósításának támogatása címén  támogatásra javasolja a képviselő-

testület felé a KINCS Alapítvány SULIBÖRZE programját, melyhez 138.000 Ft támogatást javasol 

biztosítani a pályázó számára. A bizottság részére a 2017. évi költségvetésből az ”egyéb civil szervezetek 

működési célú támogatása” kiadási előirányzat keretében a támogatás javasolt összege (138.000.-Ft) 

rendelkezésre áll. 

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

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: elnök  
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Szénás Zsoltné: További téma a Magyar Pamutipari Horgászegyesület  adott be egy pályázatot amelyben jelzik, 

hogy az egyesület szervez egy családi programot, ún. családi napot, családi horgászversenyt a Pamut-tónál 2017. 

szeptember 16-án,  a program összköltsége 140.000.-Ft. Nem írja, hogy mennyit kér. Mennyit javasoltok? 

 

Bobál Imréné: 50.000.-Ft.-ot szoktunk adni. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor 50.000-et javasoltok? 

 

Nagy István: Igen. 

 

Szénás Zsoltné: Akkor   javaslatom, hogy a sport támogatási keret terhére ítéljük oda nekik egy 50.000-Ft-os 

összeget.  Kérem aki egyetért ezzel tegye fel a kezét! 

 

A bizottság a javaslatot egyhangú döntéssel elfogadja. 

 

A bizottság az  alábbi határozatot hozta: 

 

49/2017.(IX.12.) OB. határozat:  

1. A bizottság a Magyar Pamutipari Horgászegyesület (Veresegyház, Harangkút u. 2. egyesület adószáma: 

19623812-1-13) részére odaítél  50.000.- Ft-ot  a 2017. szeptember 16. napján tartandó családi horgásznap 

és horgászverseny program lebonyolításához. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a  megítélt összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. október 6. 

Felelős: elnök  

 

 

Szénás Zsoltné: Szintén az egyebekben jelzem, hogy  van egy beadvány a Legenda Box Club-tól, amelyben 

boksz ring megépítéséhez, pontosabban az ahhoz megvásárolandó anyagokra kívánnak támogatást kérni 

200.000.-Ft összegben. 

 

Csősz Gabriella: Eddig az volt a gyakorlat a bizottságnál, hogy anyagköltségre nem adunk támogatást.  

 

Szalontai Boldizsár: Mi a helyzet a Baranyó Csaba által végig vitt pályázatokkal? Ott ki és mennyit kapott? Ez 

a club kapott?  

 

Szénás Zsoltné: Az nem érkezett hozzánk, nem futott a bizottságon keresztül azon támogatások ügye. 

 

Szakmáry Sándor: Igazából egy boksz ring építésére kérnek támogatást. 

 

Nagy István: Gyakorlatilag ő építeni akar valamit és arra adjunk pénzt? És mi lesz ha megszűnik? Versenyre, 

rendezvényre van ez a  keret szánva. 

 

Szénás Zsoltné: Az a véleményem, hogy próbáljon meg minden szervezet a maga erejéből elkezdeni 

tevékenykedni, ez a sport pályázat nem erre van kiírva.   

 

 Szalontai Boldizsár: Sok pályázatot lehúztunk már kicsi összegre ha túl sokat kértek. De ehhez is tegyenek le 

előtte valami eredményt maguktól a  saját erejükből, mindenki így indult, nem azzal, hogy rögtön kérni jön.  

 

Szénás Zsoltné: Elutasítottunk már úgy is pályázatot, hogy eszközre nem kaphat pénzt. 

 

Szalontai Boldizsár: Mindenki aki kapott támogatást, az először hozta az eredményeket, utána kapott csak 

pénzt. 

 

Szénás Zsoltné: Ha a bizottsághoz fordul egy pályázattal valaki, akkor tartsa be annak formai és tartalmi 

követelményeit.  Semmit nem írt az egyesületről, hogy ők kik, mióta léteznek, valóban egyesület-e, hivatalosnak 

léteznek-e.  Egyébként meg jellemzően rendezvényekre szánjuk ezt a támogatási keretet, ha majd rendeznek 

valamilyen nyilvánosabb rendezvényt akkor annál lehet szó majd támogatásról. Úgy látom mindenki azon az 

állásponton van, hogy ezt mos ebben a formában ne támogassuk, mivel  a sport szervezetek részére szól 
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pályázati kiírással rendezvények szervezésére  kíván támogatást nyújtani a bizottság nem pedig anyag költség 

finanszírozására. 

Szavazzunk! Ki az aki támogatja? Senki. Ki az aki nem támogatja?   

 

A bizottság a kérelmet egyhangúlag elutasítja. 

 

A bizottság az  alábbi határozatot hozta: 

 

50/2017.(IX.12.) OB. határozat:  

 

 

1. A bizottság a Legenda Box Club kérelmét, melyben boksz ring megépítéséhez anyag költség fedezésére 

kért támogatást, elutasítja, mivel a sport szervezetek részére kiírt pályázatokkal rendezvények szervezésére  

kíván támogatást nyújtani nem pedig anyag költség finanszírozására. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy az elutasítás tényéről a kérelmet benyújtó felé intézkedjen. 

 

Határidő: 2017. október 6. 

Felelős: elnök  

 

 

Szénás Zsoltné. Szóljunk Kelemenné Boross Zsuzsának, hogy jöjjön vissza a tárgyalóterembe. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna bejött. 

 

Szénás Zsoltné: Kelemenné Boross Zsuzsanna kérte, hogy vegyük fel az egyebekben az intézményének helyzetét. 

Kérem Zsuzsát adja elő amit a bizottsággal szeretne megosztani. 

 

Kelemenné Boross Zsuzsanna:  Amikor a  múzeum alapítást a képviselő-testület megszavazta  június hónapban 

akkor a Szalontai Boldizsár javasolta, hogy a Művelődési Ház  költségvetését módosítsuk. Én most erre szeretnék 

rátérni. 

17 millió forint volt lehúzva a 2017. évi költségvetésünkből a korábbi évekhez képest. Én többször jeleztem a 

Polgármester Úrnak, hogy ezt az összeget nem tudom az intézményben megtakarítani, maximum 8 millió forintot.  

Ezt kérem valahogy kerüljön  a helyére és hogy a múzeum költségvetése is kerüljön be az intézmény 

költségvetésébe a szükséges módon.  Én azért jöttem most a Művelődési Bizottsághoz, hogy  a tagjait megkérjem 

tanáccsal lássanak el,  hogy mit tegyek bele a szükséges táblázatokba és tegyem-e  mellé a művelődési ház 

költségvetését. Hoztam is most egy táblázatot ami a legfontosabb számokat tartalmazza. 

 

Szénás Zsoltné: Zsuzsa be kellene adnod a Pénzügyi bizottsághoz a pótköltségvetést ha azt teljes egészében 

elkészíted. Részünkről ez csak egy elvi támogatás lehet csak.  

 

Nagy István: A múzeumnak mint intézményegységnek a  költségvetését mindenképp juttasd el a Pénzügyi 

Bizottsághoz ha elkészülsz a pótköltségvetéssel és előtte a pénzügyi osztályvezetővel, Jáger Ágival beszéld meg, 

ebben ők lesznek a kompetens bizottság. 

 

 

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

 

 

 Szénás Zsoltné       Nagy István 

       elnök        bizottsági tag 

 

 

         Balogh Ildikó 

     bizottsági referens 

 


