
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  2010.  június 21- é n  megtartott  üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak: Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Gál Balázs, Kató Balázs 
Tolnai Zsuzsanna bizottsági tagok, Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos 
alpolgármester,   Mihályfi  Gábor  aljegyző,  Nemes  Diána  intézményvezető, 
Némethné Szuntheimer Edina jegyzőkönyvvezető

Gebula  Béla  Ákos köszönti  a  megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  bizottság 
határozatképes, a létszám 5 fő. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Némethné Szuntheimer Edinát. Az 
ülést 14 óra 3 perckor megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirend elfogadását:

1) SZMSZ módosítás véleményezése (a Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság kapcsán)

2) Enying Város kitüntetéseinek adományozásáról szóló 8/2000.(III.07.) számú     
rendelet módosítása

3) Educatio Bene Kft. sporttanácsadással és fejlesztéssel kapcsolatos ajánlata
4) Játszótér helyzet Enyingen
5) Vegyes ügyek

Zárt ülés
1) A Szirombontogató Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása 
2) A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására beérkezett 

pályázatok elbírálása 
3) Kitüntetési javaslatok 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a  napirendet elfogadta.

1. SZMSZ módosítás véleményezése   (a Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság kapcsán)  

Gebula Béla  Ákos: Az anyagban kiküldésre  került  a  tervezett  módosítás,  amit  a  májusi  bizottsági 
ülésen elhangzottak alapján készített el a hivatal. Kérdezi, hogy kinek van módosító javaslata, véleménye 
hozzászólása? 

Mihályfi Gábor összefoglalja a lényegi változásokat. Az 1. § (3) bekezdése kiegészült egy o) ponttal, 
illetve egy új (8) bekezdéssel, valamint értelemszerűen a bizottság elnevezése változott.

Gebula Béla Ákos Ismerteti a  határozati javaslatot és kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslattal 
egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
15/2010. (VI.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága az 
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítására vonatkozó tervezetet megismerte és úgy határozott, 
hogy javasolja azt Képviselő-testület általi elfogadásra.



2) Enying Város kitüntetéseinek adományozásáról szóló 8/2000.(III.07.) 
számú  rendelet módosítása

Gebula Béla Ákos: A kitüntetési rendelet módosításának szükségességével nem csak az előző ülésen, 
hanem  márt  azt  megelőzően  is  foglalkozott  a  bizottság.  Rendelkezésre  áll  már  egy  kitüntetések 
adományozásával kapcsolatos APEH állásfoglalás is. Fentiek figyelembevételével készült el két variáció 
a  rendelet  módosításra.  A két  verzió közül  az A" tervezet  a  "Kiváló Közszolgálatért"  kitüntetések 
között javasolja jutalmazni  a rendőröket is, míg a "B" terv szerint egy önálló "Év Rendőre, Polgárőre 
Elismerő Oklevél" kitüntetés kerülne a rendeletbe. Személyes véleménye szerint  az "A" verzió,  bár 
kevésbé konkrét, talán éppen ezért jobb. 

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a májusi bizottsági ülésen elhangzottak szerint először a B 
variáció  készült  el.  Úgy  érezte  azonban,  hogy  így  joggal  jelentkezhetnek  majd  a  pedagógusok, 
mentősök, egészségügyi dolgozók, hogy külön nevesített kitüntetéssel lássa el őket az önkormányzat. A 
módosítás  érinti  a  kötelezően  adandó pénzjutalmat,  mely  kikerült  a  rendeletből,  illetve  a  kisértékű 
tárgyjutalom  adhatóvá  válik  az  oklevelek  mellé.  Egyszerűsödtek  illetve  átláthatóvá  váltak  az 
eljárásrendek. Felhívja a figyelmet, hogy záró rendelkezések között nincsen átmeneti rendelkezés, ami 
nem véletlen. Az Államigazgatási Hivatal és saját véleménye is az, hogy ha és amennyiben átmeneti 
rendelkezést csinálunk, azzal olyan előnybe hozhatunk kitüntetettet, ami a rendelet hatályba lépése után 
elismerésben részesített  személynek  nem eshet  jól.  Pillanatnyilag  az  OKS Bizottságnak  van három 
érvényes  határozata,  hogy  kiket  javasol  önkormányzati  elismerésre.  Mivel  a  módosított  rendelet 
tervezet nem tartalmaz folyamatban lévő ügyekre rendelkezést javasolja, hogy a bizottság vonja vissza 
ezen határozatait és majd a rendelet módosítás képviselő-testület általi elfogadása után, akár rendkívüli 
bizottsági  illetve  testületi  ülésen  döntsön  a  jutalmazásról.  A  zárt  ülés  3.  napirendi  pontja  az 
elhangzottak miatt okafogyottá vált.  Elmondja továbbá,  hogy az érmekből  2004.  évben vásárolt az 
önkormányzat  az  aranyérem akkor  193.875  forintba,  az  ezüst  7000  forintba,  a  bronz  pedig  3000 
forintba került. Azért ilyen olcsó az utóbbi kettő, mert annak lenyomatával már rendelkezett a gyártó. 
Újabb ajánlat beszerzése folyamatban van. Jelzi még, hogy a 9. § (2) bekezdésében a gondolatjel közti 
részben elírás  van, az évente legfeljebb 3 személynek helyett  javasolja  évente háromszor fordulatot 
használni. 

Tolnai Zsuzsanna: Egyetért az "A" verzióval, hiszen az előterjesztői szándék megvalósulását így is 
biztosítottnak látja. 

Gebula Béla Ákos: Ismerteti a  határozati javaslatot és kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslattal 
egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
16/2010. (VI.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága az 
Enying  Város  kitüntetéseinek  adományozásáról  szóló  rendelet  tervezeteket 
megismerte  és  úgy  határozott,  hogy  az   "A"  tervezetet  javasolja   Képviselő-
testület általi elfogadásra.

Gebula Béla Ákos: Aljegyző Úr felvetése alapján indítványozza, hogy a kitüntetések adományozása 
tárgyában 2010. január 18-i ülésen hozott bizottsági határozatokat vonja vissza a bizottság. Kéri, hogy 
aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
17/2010. (VI.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  OKS  Bizottsága  úgy  határozott,  hogy 
kitüntetések  adományozásával  kapcsolatos  2/2010.(I.18.);  3/2010.(I.18.)  és 
4/2010.(I.18.) számú határozatait visszavonja.

Gebula Béla Ákos:  Az előző döntés miatt ügyrendi javaslata, hogy a zárt ülés 3. napirendi pontját 
vegye le a bizottság a napirendről. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a napirendet módosító javaslatával 
egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a napirend módosítást elfogadta.

3) Educatio Bene Kft. sporttanácsadással és fejlesztéssel kapcsolatos ajánlata

Gebula Béla Ákos szerint az ajánlat korrektnek tűnik, anyagi vonzatát nézve sem túlzó, de mégis az 
önkormányzat  jelenlegi  anyagi  helyzetét  figyelembe  véve  javasolja,  hogy  most  ne  éljen  ezzel  a 
lehetőséggel az önkormányzat.  Hozzászólás,  észrevétel hiányában ismerteti a határozati javaslatot és 
kéri a bizottságot szavazásra.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal  alábbi határozatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
18/2010. (VI.21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának OKS Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Educatio Bene  
Kft. sporttanácsadással és fejlesztéssel kapcsolatos ajánlatával jelenleg nem kíván élni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos 

4) Játszótér helyzet Enyingen

Gebula Béla Ákos anyagot a napirendi ponttal kapcsolatban nem kapott a bizottság. Igazán nem is 
tudja, hogy mit takar a cím. 

Némethné Sz. Edina bizottsági titkár elmondja, hogy a májusi rendkívüli ülésen felmerült témával 
kapcsolatban Gál Balázs képviselő kérése volt, hogy a  játszótér pályázattal kapcsolatban hallgassa meg 
a bizottság a téma felelősét, Viplak Tibort az ügy jelenlegi állásáról. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az intézményvezető vizsgakötelezettségének tesz eleget a 
mai napon, így nem tudott megjelenni. 

Gebula Béla Ákos javasolja,  hogy a testületi ülésen térjenek vissza a témára, addig tájékozódik az 
ügyben.

Tolnai Zuzsanna elmondja, hogy ismét elindult a "Főzzünk játszóteret" akció, amelynek keretében 
Delikát ételízesítő vonalkódokat kell gyűjteni. 



Gebula Béla Ákos szerint minden lehetőséget meg kell ragadni, mert az önkormányzat önerejéből a 
szabványoknak megfelelő játszótér a jelenlegi árak mellett biztosan nem hozható létre. 

5) Vegyes ügyek
5.1. A Szirombontogató Óvoda SZMSZ módosítása

Gebula Béla Ákos: elmondja, hogy az intézményvezető kérelme és a módosítás is rendelkezésre áll. 
Javasolja azokat bizottsági elfogadásra és a képviselő-testület elé terjesztésre. Kéri a bizottság tagjait, 
hogy aki a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
19/2010. (VI.21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának OKS Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,hogy a Szirombontogató  
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti formában és  
tartalommal jóváhagyja.

5.2. A Szent István napi ünnepség várható programja     

Nemes Diána intézményvezető  elmondja,  hogy a  rendelkezésre  álló  1-1.5  MFt-ból  a  szokásos 
programokat   nem  tudja  hiánytalanul  megvalósítani,  valószínűleg  a  tüzijáték  már  nem 
megvalósítható ebből a keretből. Helyette tűzzsonglőrök jönnének. Évek óta visszatérő probléma 
az esti bál körül kialakult áldatlan állapot. Tervezi, hogy formabontó módon az idei évben a bál 
elmarad  és  az  esti  koncerttel  zárulna  a  program.  Ami  már  biztos,  hogy a  délelőtt  folyamán  a 
szokásos kézműves programok mellett főzőverseny lesz, ahol a Művelődési Ház csoportjain kívül 
szívesen látnák mondjuk a polgárőrség vagy a civil szervezetek csapatait is. Dél körül "Jó ebédhez 
szól a nóta" lesz amatőr együttesek és Pereszteginé Krisztina részvételével. Gondolt még a kora 
délutáni  programok  között  a  magyaros  hagyományőrzés  jegyében  egy  jurtaállítással,  íjászattal, 
nemezeléssel  kapcsolatos eseményt  is,  ami szervezés alatt  áll.  A hivatalos ünnepi program után 
pedig  koncert  lenne,  amelyről  pontosan  még  nem  tud  nyilatkozni,  mert  most  várja  a 
visszajelzéseket.

Gebula Béla Ákos szerint a tüzijátékot várják az emberek, hiszen ez ad keretet az egész ünnepi 
programnak. Ez a legjobban várt esemény augusztus 20-án, és úgy gondolja mindenképpen kell 
tervezni. 

Botos  Sándor szerint  a  koncerten  lehet  spórolni,  hiszen  vannak  tehetséges  rock  együttesek  a 
városban, akik a profi fellépési díj töredékéért  fellépnének a rendezvényen.

Nemes Diána elmondja, hogy az eddig ismertetettek csak tervek, az anyagi forrás függvényében és 
a megkeresések visszajelzése után még alakulhat. 

5.3. Köszönetnyilvánítás



Gál Balázs: Szeretne köszönetet nyilvánítani Botos Sándor, és Gebula Béla Ákos uraknak, hogy a 
júniusi  19-i  sportrendezvényhez  anyagilag  és  szervezési  téren  is  hozzájárultak  és  így  lehetővé 
tették, hogy ilyen színvonalas programot hozzanak létre.

Gebula  Béla  Ákos megemlíti,  hogy Gál  Balázs  és  Pudelka  István  is  részt  vett  az  erőforrások 
megteremtésében, így őket is köszönet illeti. Elmondja továbbá, hogy a bajnokságban győztes U16-
os csapat a rendezvényen 20 percet focizhatott a Grund FC-vel, amelynek olyan klasszisok is tagjai 
mint Buzsáky Ákos és Vörös Péter. 

Tolnai Zsuzsanna örömmel ad hírt róla, hogy a héten több konferencián is részt vesznek, illetve 
előadást tartanak az óvodai jó gyakorlatokról óvodapedagógusai.

Gebula Béla Ákos javasolja  az ilyen  jó példákat,  eredményeket  a Hírmondóban megjelentetni, 
hogy minél szélesebb körben értesüljenek róla a város lakói. 

További  hozzászólás,  észrevétel,  vélemény  nem  hangozott  el,  ezért  a  bizottság  elnöke  megköszöni  a  megjelentek  
részvételét és az ülést 14 óra 50 perckor  bezárta.

k.m.f.

 Gebula Béla Ákos Némethné Szuntheimer  Edina
          bizottsági elnök   jegyzőkönyvvezető
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