
 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  2010. november 17- é n  megtartott   ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  Vajda Balázs a bizottság elnöke,  Dr. Lelkes Ákos, Kató Balázs, Tolnai 

Zsuzsanna  bizottsági tagok, Méreg János alpolgármester, Varga Gyula, Viplak 
Tibor, Nyikos István képviselık, Bedi Andrea a HBFGÁI intézményvezetıje 

 

Vajda Balázs köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság   létszáma 4 
fı. Jelezte távolmaradását Gebula Béla Ákos, aki a Fejér Megyei Közgyőlésben való hivatalos 
elfoglaltsága okán nincs jelen.  A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Némethné Szuntheimer Edinát. Az 
ülést 14 órakor  megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirend elfogadását.  
 
 14 óra 2 perckor Mihályfi Gábor aljegyzı az ülésre megérkezik. A bizottság létszáma változatlan. 
 
Javasolt napirend:  
 
 
  1) Az EVSE Karate Szakosztályának kérelme Mikulás Kupa támogatásával 
   kapcsolatban  
  2) Vegyes ügyek 
 
 Zárt ülés: 
  1) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
  2011. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása 
  2) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  
 
A bizottság tagjai 4 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadták. 
 
1) Az EVSE Karate Szakosztályának kérelme Mikulás Kupa támogatásával kapcsolatban 
 
Vajda Balázs: Úgy tudja, hogy a szakosztályvezetı támogatást kérı levelét mindenki megkapta. 
Tudomása szerint a kérelemben megjelölt 276.000,-Ft pontosan a költségvetésben EVSE 
támogatásként megjelölt, jelenleg zárolt, maradék támogatás szakosztályra esı részével egyezı. A zárolt 
összeg csak ingatlaneladás esetén szabadítható fel, így ez a támogatás forrása nem lehet. A rendezvényt 
amúgy hagyományteremtınek és jónak tartja, de úgy gondolja, hogy manapság nem lehet kizárólag az 
önkormányzat anyagi támogatására apellálva rendezvényt szervezni. Az utóbbi idıben szinte minden 
nagyobb program a helyi vállalkozók anyagi segítségével valósulhatott meg. Jegyzı Úr egyeztetett a 
Pénzügyi Csoporttal és "találtak" 56.000,-Ft-ot a költségvetésben, amely hangsúlyozottan a Mikulás 
Kupa, mint rendezvény, és nem a Karate Szakosztály támogatására fordítható.  
 
14 óra 6 perckor Szörfi István jegyzı az ülésre megérkezik. A bizottság létszáma változatlan. 
 
Viplak Tibor szerint a javaslatot a Pénzügyi Bizottságnak is véleményeznie kell. A forrás pontos 
megjelölését kéri.  
 



Mihályfi Gábor aljegyzı Viplak Tibor felvetésére reagálva elmondja, hogy az OKS Bizottság döntését 
a Pénzügyi Bizottság mindenképpen megkapja véleményezésre.  
 
Dr. Lelkes Ákos kéri, hogy a határozatban mindenképpen szerepeljen, hogy a megítélt juttatás 
célzottan a Mikulás Kupát, mint rendezvényt és nem a Karate Szakosztályt támogatja, továbbá kéri a 
szakosztályvezetı értesítését a támogatás összegérıl. 
 
Vajda Balázs ismerteti a határozati javaslatot és kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Enying Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának    
28/2010. (XI.17.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Oktatási,Kulturális és Sportbizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé:  
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Karate 
Szakosztály által szervezett, hagyományos Mikulás Kupa rendezvényt 56.000,-Ft anyagi 
támogatásban részesíti. A támogatás forrása az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
szereplı "Veszélyes anyagok kezelése" zárolt dologi elıirányzat, melyet a Képviselı-testület erre 
a célra felszabadít a tartalék egyidejő csökkentése mellett. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-módosítást az önkormányzati 
elıirányzat-nyilvántartásban szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

   Szörfi István jegyzı  
 
2) Vegyes ügyek 
 
 2.1. Testvérvárosi kapcsolatok 
 
Vajda Balázs elmondja, hogy a jelenlegi képviselı-testület új alapokra kívánja helyezni a 
testvérvárosokkal való kapcsolattartást. 2011-ben lesz 10 éves a német kapcsolat, amelynek méltó 
megünneplésére Enyingen és Bad Urach-ban is sor kerül. Decemberben érkezik egy kisebb német 
küldöttség, akikkel az elızetes egyeztetéseket már elkezdhetik. Véleménye szerint az augusztus 20-i 
városi ünnepséget kellene anyagilag megtámogatni, színvonalasabbá tenni, így erre az alkalomra lehetne 
a német delegáció fogadását idızíteni. Polgármester Úr véleménye szerint testvérvárosi kapcsolatok 
ápolására több pályázati forrás is rendelkezésre áll. Ennek ellenére szükséges egy olyan biztonsági keret, 
amely nyeretlen pályázat esetén is biztosítja a tervezett rendezvények lebonyolítását. Javasolja, hogy e 
célra 3 millió forint kerüljön a jövı évi költségvetésben tervezésre. 
 
Viplak Tibor: Ilyen célra több pályázati forrás is rendelkezésre áll (Tempus, Leader), fontos azonban 
tudni, hogy a pályázatok döntı többsége utófinanszírozott. Az augusztus 20-i ünnepséggel 
kapcsolatban kifejti, hogy mivel ebben az idıben az egész országban vannak programok, igazán nívós 
elıadókat, színvonalas produkciókat nehéz idehozni, ezért javasolja a városi ünnepséget átteni 
máskorra. 
Szörfi István jegyzı úgy érzi, kicsit elıreszaladtak a tervezésben, még nem a programok szervezésének 
van itt az ideje. Úgy tudja, hogy Polgármester Úr egyeztetett arról, hogy a Leader program keretében a 
város jó eséllyel pályázhat testvérvárosi kapcsolatok ápolására.  



 
Dr. Lelkes Ákos szerint nem szabad a testvérvárosi kapcsolatokat egyetlen rendezvényre leredukálni. 
Szorgalmazza, hogy nem merüljön ki ez a kapcsolat a kölcsönös vendéglátásban, hanem több területet 
érintıen is valósuljon meg. Erre azonban áldozni kell, így a 3 millió forintot nem tartja soknak. 
 
Vajda Balázs ismerteti a határozati javaslatot és kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 
A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának    
29/2010. (XI.17.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Oktatási,Kulturális és Sportbizottsága úgy 
határozott, hogy javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 2011. évi 
költségvetésben testvérvárosi kapcsolatokra 3 millió forintot szerepeltessen. 

 
 2.2. Az Enyingi Hírmondó címő önkormányzati lap tartalmával kapcsolatos  
  észrevételek  
 
Vajda Balázs: Az Enyingi Hírmondó tartalmával kapcsolatban javasolja az olvasói oldal 
megszüntetését, mivel ebben jelenleg más sajtóforrásból kiollózott cikkek kapnak helyet, ami tudomása 
szerint jogilag sem korrekt. Úgy gondolja, hogy ebben az újságban a helyi intézmények, iskolák, óvodák, 
egyházak híreinek, az önkormányzat tájékoztatóinak, hirdetéseknek van helyük. Szeretné, ha a 
Képviselı-testület olyan irányelveket fogalmazna meg, amelyek a lap összeállításakor segítséget 
nyújtanának a szerkesztıknek. 
 
Méreg János úgy gondolja, hogy  mivel a Hírmondó önkormányzati lap, az önkormányzat érdekeit 
sértı dolog nem kerülhet bele. 
 
Kató Balázs szerint az olvasói oldalra szükség van, mert itt lehetne visszajelzést kapni arról, hogy a 
város lakói mire kíváncsiak, mi a véleményük. Itt kérdezhetnének is a város vezetıitıl, képviselıktıl, 
intézményvezetıktıl, bár azzal egyetért, hogy a jelenlegi formában nem ezt a célt szolgálja. 
 
Tolnai Zsuzsanna szerint sok múlik a szerkesztı bizottságon, hiszen rajtuk múlik, hogy mi kerülhet 
be a lapba.  
 
Vajda Balázs javasolja, hogy a következı bizottsági ülésen foglalkozzanak részletesebben ezzel a 
témával. 
 
További hozzászólások észrevételek hiányában a bizottság elnöke megköszöni a megjelentek  részvételét  és  az ülést 14 
óra 25  perckor  bezárta. 
 

k.m.f. 
 

Némethné Sz. Edina      Vajda Balázs 
   jegyzıkönyvvezetı                  a bizottság elnöke 


