
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. február 17- 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,   Mihályfi  Gábor  aljegyző,  Venczel  Zita 
képviselő,  Viplak  Tibor  intézményvezető,  Nemes  Diána  intézményvezető, 
Némethné Szuntheimer Edina jegyzőkönyvvezető

Gebula Béla  Ákos köszönti  a  megjelenteket.  A jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy a  bizottság 
létszáma 5 fő, tehát a bizottság határozatképes, jegyzőkönyvvezetésre felkéri Némethné Szuntheimer 
Edinát. Az ülést 13 óra 5 perckor megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirend módosítását. 2. 
napirendként javasolja tárgyalni a március 15-i városi ünnepség előkészítését, értelemszerűen a többi 
napirendi pont számozása egyel nő. 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 

Gebula Béla Ákos: Javasolja a következő módosított napirend elfogadását: 

Napirend: 
1. A Hírmondó 2009. évi megjelentetésének kérdései
2. A március 15-i városi ünnepség programja
3. A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
4. Az  óvoda  többcélú  kistérségi  társulás  általi  működtetésének 

lehetősége 
5. Tübingeni Nyári Egyetem-i pályázat elbírálása
6. Vegyes ügyek

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a módosított  napirendet elfogadta.

1.A Hírmondó 2009. évi megjelentetésének kérdései  

Gebula Béla Ákos: A Hírmondó hirdetési  díjai  2008.  év elején kerültek felülvizsgálatra.  Indokolt 
minden év elején ennek átgondolása. Ezzel kapcsolatban Nemes Diána intézményvezető készített egy 
gazdaságossági számítást. 

Nemes Diána:  A lap megjelentetési költségei emelkedtek ez évben a 27 Ft/db előállítási költség 29,5 
Ft/db-ra változott, tehát a lapszámonkénti 68.000 Ft-os költség helyett 74.045 Ft-ot kell számítani. Ez 
az  egyik  indoka  annak,  hogy  véleménye  szerint  a  hirdetések  díjszabása  átgondolásra  szorul.  A 
fénymásolási díjjal számítva egy A4-es oldal 2500 példányban való előállítása 37.500 Ft, A5-ös oldalnál 
ez 18.750 Ft. Említettek miatt indokoltnak tartja a hirdetési díjak emelését. A4-es oldal esetén javaslata 
minimum 20.000  Ft,  1/2  oldalas  hirdetés  esetén  15.000  Ft,  1/4  oldal  esetén  10.000,-Ft,  a  többi 
hirdetési díjtételt változatlanul megtartaná.

Gebula Béla Ákos:  szerint egész oldal esetén akár magasabb összeg is elfogadható lenne, tekintettel a 
fénymásolási  költségekkel  szembeni  nyereségre.  Javasolja  a  bizottság  tagjainak  a  24.000,  15.000, 
10.000, 6.000, 4.000 Ft-os hirdetési díjak elfogadását. Kéri a bizottság tagjait,  hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 



Mihályfi Gábor: Javasolja a határozatban konkrétan megjelölni (akár dátum szerint, akár úgy, hogy a 
következő lapszámtól kezdve), hogy milyen időponttól kezdve hatályos az új díjszabás.

Gebula Béla Ákos: Javasolja a díjszabás bevezetését a lap márciusi számának megjelenésétől. Kéri, 
hogy aki az így kiegészített határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying,  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 5/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  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 lap márciusi  
megjelenésétől az Enyingi Hírmondóban megjelenő hirdetések díjai a következők:

A/4 Díj 20 % Áfa Összesen
1 oldal 20.000,- 4.000,- 24.000,-

1/2 oldal 12.500,- 2.500,- 15.000,-

1/4 oldal 8333,- 1.667,- 10.000,-

1/8 oldal 5.000,- 1.000,- 6.000,-

1/16 oldal 3.333,- 667,- 4.000,-

Határidő: azonnal
Felelős:    Tóth Dezső polgármester 

13 óra 9 perckor Lipták Rita a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében az ülésre megérkezik. A bizottság létszáma változatlan.

2. A március 15-i városi ünnepség programja

Nemes Diána elmondja, hogy ebben az évben a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola adja a 
városi ünnepség műsorát. Kérdése a szokásos: március 15-én legyen-e az ünnepség, vagy ettől eltérő 
időpontban?

Tóth Dezső úgy gondolja, az iskola véleménye legyen a kérdésben a mérvadó.

Nemes  Diána:  A  szokásos  népdaléneklő  versenyét  a  városi  ünnepség  napján  kívánja  az  iskola 
megrendezni, tehát ők ehhez igazodnak, bár hagyományosan erre március 15-én szokott sor kerülni.

Gebula  Béla  Ákos:  Véleménye  szerint  a  március  15-i  15  órai  időpont  megfelelő  a  városi 
ünnepségnek, utána pedig sor kerülhet a szokásos koszorúzás a Turul szobornál. Mivel a bizottságnak 
az ünnepség programjával kapcsolatban nincs hatásköre dönteni, erről nem kell határozatot hozni. 

Gál Balázs elmondja,  hogy a márciusi programok sorában hagyományosan megrendezésre kerül a 
Kistérségi Borverseny, melynek időpontja 2009. március 21. Ehhez kapcsolódóan kérte Polgármester 
Úr segítségét, hogy a szőlőhegyi középső utat valamilyen módon helyre kellene állítani, mart aszfalttal 
ki  kellene  kátyúzni.  Természetesen  a  költségeket  az  érintett  gazdák  felvállalnák,  csupán  az  anyag 
beszerzésében kéri a segítséget.

Nemes  Diána:  A  márciusi  programok  között  egy  másik  hagyományosan  megrendezésre  kerülő 
esemény is van, nevezetesen a szavalóverseny, amely a Városi Könyvtár szervez és bonyolít le március 
16-án.



3. A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapdokumentumainak 
fenntartói jóváhagyása

Gebula Béla Ákos: A szakértő által  kialakított  vélemény az intézményi alapdokumentumok közül 
kettőt  (Ped.Program,  Minőségirányítási  Program) nem javasolt  elfogadásra,  kettőt  pedig  fenntartói 
jóváhagyásra javasol. 

Gál Balázs: Nehezményezi, hogy az intézményvezető a mai bizottsági ülésen nem vesz részt. Kérdezi, 
hogy  gondot  okozna-e  az  intézmény  működésében,  ha  most  tekintettel  a  felelős  távollétére  a 
dokumentumokat nem fogadná el a bizottság.

Gebula  Béla  Ákos elmondja,  hogy  a  bekért  dokumentumokat  az  intézményvezető  a  megadott 
határidőre  (2008.  szeptember  30.)  nem  nyújtotta  be.  Már  ez  is  gond,  de  ha  a  szakértői  anyag 
rendelkezésre áll, annak alapján fontosnak tartja a döntést mielőbb meghozni.

Mihályfi Gábor: A pedagógiai program szakértői véleményében foglaltakra reagálva elmondja, hogy 
folyamatos volt a konzultáció a szakértő és az intézményvezető között, így a bizottság illetve a testület 
elé  benyújtott  Pedagógiai  Program  már  a  szakértő  iránymutatása  alapján  javított  változat,  ami  a 
határozati javaslat szövegéből is kiderül. A szakértői vélemény és a ped.program összevetését a hivatal 
elvégezte, így kijelenthető, hogy  minden hiányosság és hiba korrigálásra került. 

Gebula Béla Ákos:  Az elhangzott  kiegészítés  fényében ismerteti  a határozati  javaslatot és kéri  a 
bizottságot, hogy szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 6/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  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  Herceg  
Batthyány  Fülöp  Gimnázium szakértő  által  véleményezett  -  az  abban foglaltak  alapján  
javított - Pedagógiai Programját a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

13 óra 28 perckor Szörfi István jegyző  az ülésre megérkezik. A bizottság létszáma változatlan.

Gebula  Béla  Ákos: A  minőségirányítási  programot  a  szakértő  nem  javasolja  jóváhagyásra.  A 
határozati javaslat is ennek megfelelő tartalmú. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, amely szerint 
az intézményvezetőt határidő tűzésével a program javítására kéri fel a testület. Kérdéses a határidő? 
Várja a véleményeket.

Némethné  Sz.  Edina elmondja,  hogy  az  intézményi  minőségirányítási  programot  (IMIP)  az 
önkormányzati minőségirányítási programmal (ÖMIP) összhangban kell elkészíteni. Mivel ez szintén 
elavult, a jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra, átdolgozásra szorul, ezért javasolja a bizottságnak 
egy nyári határidő meghatározását a javított IMIP elkészítésére.

Több javaslat is elhangzik: július 1., augusztus 31., június 30., amik közül a bizottsági tagok egyetértésével a június  
30-i időpontottal kiegészített határozati javaslatot teszi fel a bizottság elnöke szavazásra. 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:



Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 7/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  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  Herceg  
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  szakértő  által  véleményezett  Minőségirányítási  Programját  
nem hagyja jóvá. Felkéri az intézményvezetőt, hogy  az önkormányzati minőségirányítási  
programmal  összhangban  elkészített,  javított  intézményi  minőségirányítási  programot  
ismételten nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: intézményvezető 

Gebula Béla Ákos: A Házirendet illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatot a szakértő fenttartói 
jóváhagyásra  javasolja.  Kéri  a  bizottságot,  hogy  a  dokumentumokra  egyenként  szavazva  hozzon 
döntést. Ismerteti a határozati javaslatokat.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 8/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  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  Herceg  
Batthyány Fülöp Gimnázium szakértő által véleményezett  Házirendjét a melléklet szerinti  
formában és tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A bizottság   az intézmény SZMSZ-vel kapcsolatban 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 9/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  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  Herceg  
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  szakértő  által  véleményezett  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatát a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.  Az óvoda többcélú kistérségi társulás általi működtetésének lehetősége

Lipták  Rita: Üdvözli  a  megjelenteket,  elmondja,  hogy  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
irodájának vezetőjeként kéri a bizottság figyelmét. A napirendi pont célja, hogy tájékoztatást nyújtson 



egy olyan lehetőségről, melynek révén többletforráshoz juthatnak az óvodák. A történet előzménye, 
hogy a kistérséghez tartozó Dég jelezte,  hogy szeptembertől óvodája és iskolája fenntartói jogát át 
kívánja adni a társulásnak. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég is érdeklődést mutatott. 
Jelenleg  a  megvalósítás  lehetőségeit  vizsgálják,  így abban az esetben,  ha a  társulás  általi  fenntartás 
érdekli  a  városvezetést,  a  vizsgálódást  ez  irányban  kiterjesztik.  Szakmailag  nem tudja  megítélni  a 
társulás előnyeit illetve hátrányait, de a gazdasági előnyéről be tud számolni. A költségvetési törvény 
alapján 72 eFt/fő/év plusz tagintézményi támogatás jár a társulás által  működtetett óvoda esetén. 
Intézményi  társulás  jogcímén  további  42  eFt/fő/év  plusz  támogatásra  lenne  jogosult  a  társulás. 
Jelenleg a város az alapnormatívát kapja, az említett összegek illetve a 4 hónapra esedékes rész járna 
gyermekenként  a  csatlakozással.  Konkrétumokról,  a  megvalósítás  szervezeti  kereteiről  most 
nyilatkozni  nem tud  -  szerinte  ez  még  nem is  lényeges  -  csupán  egy  szándéknyilatkozatot  vár  a 
testülettől, kívánnak-e foglalkozni a témával.

Gebula  Béla  Ákos szerint  a  szervezeti  felépítés  egyáltalán  nem  indifferens  a  dolog  megítélése 
szempontjából. A plusz normatíva kecsegtető,  de tart attól, hogy ezzel is úgy járna a település mindt 
az orvosi ügyelettel, hogy Enying fizet, a többiek pedig nem, és hiába a plusz normatíva, negatív lenne 
a mérleg.

Tolnai  Zsuzsanna:  Inkább szakmai  oldalról  közelíti  meg a  kérdést.  A demográfiai  mutatók nem 
jeleznek gyerekszám csökkenést a következő három évben, a feladatot mindenképpen el kell látni itt 
helyben.  Érdeklődve a társulás által működtetett intézmények tapasztalatairól, azok szakmai hátrányt 
nem neveztek meg, gazdálkodási, költséghatékonysági kérdésekről pedig általában nem rendelkeznek 
információval,  mivel a pénzügyi-gazdálkodási  feladatok  nem maradnak az intézményeknél.  Enying 
három  tagintézménnyel  csatlakozna  a  társuláshoz,  ehhez  jönne  még  három-négy  tagintézmény  a 
kistérségi települések közül. Ez nem jelentene újdonságot, mivel volt már olyan az óvoda történetében, 
hogy  5  tagintézménnyel  működött.  A  szakmai   együttműködés  eddig  is  megvolt  a  kistérség 
intézményei között,  ez nem jelentene gondot, de a gazdálkodással,  épületfenntartással kapcsolatban 
vannak tisztázandó kérdések.

Gebula Béla Ákos: A társulás települései közötti együttműködés új szintjeként is felfogható a felvetés, 
ezzel szorosabbá lehetne fűzni a kapcsolatokat. 

Lipták Rita: Csupán egy szándéknyilatkozatot, elvi állásfoglalást kér ahhoz, hogy a megvalósíthatósági 
vizsgálatokat Enyingre is kiterjesszék. Elmondja, hogy még a Társulási Tanács sem tárgyalta a kérdést, 
tehát nem eldöntött dologról van szó.

Tolnai Zsuzsanna: Tudomása szerint egy határidőhöz tartani kell magát mindenkinek. A közoktatási 
törvény szerint intézményátszervezéssel kapcsolatos fenntartói döntést az adott év március 31. napjáig 
kell meghozni.

Gebula Béla Ákos: Megfogalmazza a határozati javaslatot. Kéri a bizottságot szavazásra.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának 10/2009. (II.17.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága  javasolja a 
Képviselő-testületnek,  hogy foglalkozzon a Szirombontogató  Óvoda többcélú 
kistérségi társulás általi működtetésének lehetőségével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 



5. Tübingeni Nyári Egyetem-i pályázat elbírálása

Tóth Dezső: Javasolja, hogy a következő napirendről zárt ülésen döntsön a bizottság. 

Gebula Béla Ákos: Köszöni a felvetést. A napirend tárgyalására zárt ülést rendel el 13 óra 45 perckor.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
13 óra 49 perckor a nyilvános ülés folytatódik. 

6. Vegyes ügyek

Gebula Béla Ákos: Kérdezi, hogy kinek van felvetése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Mivel hozzászólás nem hangzik el,  megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 13 óra 50 perckor 
bezárja.

k.m.f.

Némethné Sz. Edina  Gebula Béla Ákos
jegyzőkönyvvezető               a bizottság elnöke
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