
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009.  november 16- á n  megtartott  üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak: Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Gál Balázs, Kató Balázs, 
bizottsági  tagok,  Tóth  Dezső  polgármester,  Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester, 
Mihályfi Gábor aljegyző, Bedi Andrea intézményvezető, Némethné Szuntheimer 
Edina jegyzőkönyvvezető

Gebula  Béla  Ákos köszönti  a  megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  bizottság 
létszáma 4 fő, tehát a bizottság határozatképes, Tolnai Zsuzsanna bizottsági tag jelezte távolmaradását. 
A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Némethné  Szuntheimer  Edinát.  Az  ülést  14  órakor  megnyitja. 
Javasolja a meghívóban közölt napirend módosítását. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójának elbírálását javasolja  zárt ülésen tárgyalni.  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a módosító 
javaslattal egyetért  kézfeltartással szavazzon! 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 

Gebula Béla Ákos: Javasolja a következő módosított napirend elfogadását: 

Napirend: 
1. A Fejér Megyei Hírlap ajánlata település bemutatására
2. Ajánlás a Fejér Megyei Önkormányzat kitüntetéseire
3. Vegyes ügyek

Zárt ülés
1. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

pályázatok elbírálása

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított  napirendet elfogadta.

1. A Fejér Megyei Hírlap ajánlata település bemutatására

Gebula Béla Ákos: Kéri a bizottság tagjait, hogy mondják el véleményüket a témával kapcsolatban. 

Gál Balázs szerint élni kell a felkínált lehetőséggel. A megjelenés időpontjával kapcsolatban inkább  egy 
tavaszi  időpontot  tart szerencsésnek,  hiszen akkor sokkal  szebb a település,  előnyösebb felvételeket 
lehet készíteni. 

Gebula  Béla  Ákos is  támogatandónak  tartja  a  megjelentetést,  csupán  az  50.000,-Ft-Áfa  költség 
forrásának megjelölése lehet kérdéses. Erre vonatkozóan vár javaslatokat. 

Némethné  Sz.  Edina  elmondja,  hogy  a  pénzügyi  vezető  véleménye  szerint  valamely  intézmény 
költségvetési előirányzata lehetne a forrás. 

Gál Balázs javasolja  a Művelődési Ház előirányzata terhére megjelölni a hirdetés forrását. 

Gebula Béla Ákos is támogatja a javaslatot. Úgy gondolja, hogy az intézményvezetővel a Képviselő-
testületi ülésig egyeztetni kell a javaslatról, és amennyiben nem tudja felvállalni - bár erre kevés esélyt lát 



- az ülésen más forrás megjelölése is szóba kerülhet. Ismerteti tehát a határozati javaslatot és kéri a 
bizottságot szavazásra. 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
31/2009. (XI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy élni kíván a Fejér  
Megyei Hírlap települést bemutató ajánlatával. A megjelenés 50.000,-Ft + Áfa  költségét a  
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési előirányzatának terhére biztosítja. 

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  igényléssel  kapcsolatban  tegye  meg  a  
szükséges intézkedéseket. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Ajánlás a Fejér Megyei Önkormányzat kitüntetéseire

Gál Balázs elmondja, hogy eddig mindig sikertelenek voltak azok az ajánlások, amelyeket a testület a 
megyei  kitüntetések  valamelyikére  tett.  Úgy  gondolja,  hogy  helyi  szinten  is  megvan  a  lehetőség  a 
kiemelkedő tevékenységek elismerésére, ezzel kapcsolatosan a decemberi ülésre szeretne előterjesztést 
megfogalmazni. 

Gebula Béla Ákos: Mivel ajánlás nem hangzott el, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
32/2009. (XI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a Fejér Megyei  
Önkormányzat kitüntetéseire ajánlást nem kíván megfogalmazni. 

3. Vegyes ügyek

Gebula Béla Ákos köszöni az október 23-i városi ünnepség szervezése érdekében kifejtett munkáját 
Nemes Diána intézményvezetőnek, valamint köszöni Gál Balázs borszentelő kapcsán végzett munkáját. 
Másik felvetése a tornaterem nyitvatartási ideje és takarítása körül kialakult most már több évtizedes 
tarthatatlan helyzet,  ami sürgős megoldást   igényel.Talán a  Szolgáltató  Intézmény vezetője  tud erre 
embert biztosítani, vagy másik megoldás, hogy a költségvetés tárgyalásakor kell valahol ennek többlet 
terheit  az intézményi költségvetésben biztosítani.  Mindenki számára ismert tény, hogy a tornaterem 
túlzsúfolt,  a  napi  egyszeri  takarítás  nem  elegendő,  a  délutáni  "fizetős"  használókat  már  poros 
tornaterem és öltöző várja. A helyzet mindenképpen megoldásra szorul.

Bedi Andrea  :   A bérleti díj felemelése időszerű kérdés, hiszen ebből kellene a takarítőnő bérét, esetleges 
túlmunka díját, a tisztítószerek költségét állni. Az önköltség-számítási szabályzat alapján a bérleti díjakat 
mindenképpen felül kell vizsgálni.



Gál Balázs javasolja, hogy a jövő évi költségvetés koncepciójának tárgyalása kapcsán az intézmények 
bérleti díjai felülvizsgálatra kerüljenek, és olyan összegben kerüljenek meghatározásra, hogy a szükséges 
kiadások abból fedezhetők legyenek, és a városlakók számára biztosítani lehessen a kulturált sportolási 
lehetőségeket. A bérleti díjak úgy is megállapíthatók lehetnek, hogy akár még bevétele is származzon 
ebből az intézményeknek.

Gebula Béla Ákos úgy tudja, hogy bevétel nem képződhet az önkormányzati intézményekben. Kérdezi 
Aljegyző Urat, hogy jól tudja-e?

Mihályfi  Gábor képződhet  bevétel,  de  az  már  vállalkozási  tevékenységnek  minősül,  ami  az 
alapdokumentumok módosításán túl számos hátránnyal járna. Az intézményvezető feladata a bevételek 
tervezése, de  annak önköltség-számításon kell  alapulnia.  Fontos továbbá, hogy az államháztartásról 
szóló jogszabály változása miatt, vállalkozóknak és cégeknek nem adhat bérbe egyetlen intézmény sem, 
de ez a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén napirenden lesz.

Dr. Lelkes Ákos szerint örülni kell, ha az önköltségi ár befolyik az intézményhez.  

Bedi  Andrea szerint  a  délutáni  csoportok  zömét  az  EVSE szakosztályai  teszik  ki,  akik  részére  a 
használat ingyenesen biztosított. 

Gebula Béla Ákos úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem tudja a bizottság a mai ülésen megoldani, a 
költségvetés tárgyalása során mindenképpen vissza kell erre a témára térni. 

További  hozzászólás,  észrevétel,  vélemény  nem  hangozott  el,  ezért  a  bizottság  elnöke  megköszöni  a  megjelentek  
részvételét és a nyilvános ülést 14 óra 18 perckor  bezárta.

k.m.f.

Némethné Sz. Edina  Gebula Béla Ákos
jegyzőkönyvvezető               a bizottság elnöke



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. november 16- á n   megtartott  z á r t   üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda

Jelen vannak: Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Gál Balázs, Kató Balázs, 
bizottsági  tagok,  Tóth  Dezső  polgármester,  Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester, 
Bedi  Andrea  intézményvezető,  Némethné  Szuntheimer  Edina 
jegyzőkönyvvezető

Gebula  Béla  Ákos   Megállapítja,  hogy  a  bizottság  tagjai  határozatképes  számban  vannak  jelen. 
Elmondja, hogy az ülés a nyilt ülésen elfogadott napirend alapján folytatódik. A zárt ülést 14 óra 18 
perckor megnyitja. 

1. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatok elbírálása

Gebula Béla Ákos: Elmondja, hogy 25 db „A” típusú pályázat érkezett az idei pályázati fordulóban, B 
típusú pályázatot pedig egy fő nyújtott be. Javasolja, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően "B" 
típusú pályázatot ne támogasson a bizottság, mivel az egy hosszú 6 féléven tartó elkötelezettséget jelent 
az önkormányzat számára. 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
33/2009. (XI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójában  "B"  típusú  pályázatot  nem  részesít 
támogatásban. 

Tóth Dezső elmondja,  hogy a megyei  szociális  ösztöndíjak  elbírálása  során a 35 eFt egy főre eső 
jövedelemnél húzták meg a támogatási határt. Esetleg ezt is figyelembe lehet venni a Bursa ösztöndíj 
odaítélésénél. 

Gebula Béla Ákos szerint a becsatolt igazolások nem  tükröznek valós jövedelemi viszonyokat, ezért 
nem javasolja, hogy az egy főre eső jövedelem alapján döntsön a bizottság. 

Az „A” típusú pályázatok elbírálásánál a bizottság tagjai hosszas vita  után megegyeznek abban,  hogy az ez évi  
pályázati fordulóban a rendelkezésre álló 1 milliós keretet a 25 fő pályázó között egyenlő arányban osztja fel a bizottság.  

Gebula Béla Ákos ismerteti a határozati javaslatot és kéri a bizottság tagjait, hogy aki a támogatások 
összegével és a kialakított sorrenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

Enying Város Önkormányzat Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
34/2009.(XI.16.) számú határozata:



Enying Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális és Sportbizottsága úgy 
határozott,  hogy  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójára  jelentkezett  pályázókat  a  határozat 
mellékletét képező táblázat alapján részesíti támogatásban. 

Felkéri  a polgármestert, hogy a pályázati anyagokat az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium  Támogatáskezelője  valamint  a  Fejér  Megyei  Önkormányzat 
részére határidőre továbbítsa. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. december 1.

Fenti témával kapcsolatban további hozzászólások és észrevételek nem hangzottak el, így a bizottság elnöke a zárt  ülést  
14 óra 33 perckor bezárta.

k.m.f.

Némethné Sz. Edina  Gebula Béla Ákos
jegyzőkönyvvezető   a bizottság elnöke



Az OKS Bizottság  34/2009.(XI.16.) számú határozatának melléklete

Sorszám Név
Önkormányzati támogatás 

összege
(Ft)

1 Marosvölgyi Kitti 4000

2 Marosvölgyi Attila 4000

3 Juhász Andrea 4000

4 Szerencs Beáta 4000

5 Bence Tibor 4000

6 Hadnagy Rita 4000

7 Tompos Eszter 4000

8 Molnár Szabina 4000

9 Horváth Edina 4000

10 Gyimesi Zsuzsanna Violetta 4000

11 Kovács Annamária 4000

12 Pudelka Zoltán 4000

13 Csanádi Judit 4000

14 Kuntner Máté 4000

15 Sódar Anett 4000

16 Kókán András 4000

17 Décsi László 4000

18 Nagy Sándor Imre 4000

19 Ács Ádám 4000

20 Torma Martina 4000

21 Kovács Renáta 4000

22 Csókás Csaba 4000

23 Farkas Eszter 4000

24 Nagy Brigitta 4000

25 Nemes Kata 4000
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