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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 

Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 4 fő 
bizottsági tag jelen van. Javaslatot, tesz a napirendre, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 
elfogadott az alábbiak szerint: 
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NAPIREND: 

I /4  A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadása 
             Előadó: Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
 
 
II/6/b Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadására 

  Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
III. Egyéb ügyek 

  

Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítom a határozatképességet, mivel 4 
fő bizottsági tag jelen van, egy fő Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja 
igazoltan van távol. A mai ülésen a meghívóban szereplő két napirendet tárgyaljuk. A Vikár 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervét, valamint a tűzifa támogatással 
kapcsolatos rendelet-tervezetet szeretném elővezetni. Megkérdezem, hogy egyéb ügyek 
keretében, van-e valakinek bejelentése, javaslata, amennyiben nincsen, akkor megkérdezem, a 
bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a két napirenddel. Kérem, hogy kézfelemeléssel 
jelezzék Az Oktatási és Szociális bizottság 4 igen szavazattal, elfogadja a napirendet. 
 

 

Napirend: 
 

 I /4  A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadása 
          Előadó: Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Megkérdezem a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját Aranyi Ágotát, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 

 
Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Annyi kiegészítenivalóm van, hogy két napja kaptam meg a 
hivatalos értesítést, hogy a TIOP pályázatunk nyert 7. 998. 877 Ft-ot, melynek nagyon 
örülünk. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Köszönöm, a kiegészítést. A munkaterv tartalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár kibővített 
feladatát, mely szerint, a Múzeumot is irányításuk alá vették, illetőleg Helytörténeti kiállítás 
cím alatt kerül be, majd a következő évi feladataiba. Megkérdezem az aljegyző asszonyt, 
hogy a helyi rendeletet kell- e módosítani, az összevonás miatt? 
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Nagy Erzsébet, aljegyző 
Igen, meg kell ejteni a módosítást. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Köszönöm szépen, tehát 2013. január1-től érvénybe kell helyezni. 
Nekem egy gondom volt a 2013. évi tervvel. A rendezvény naptár címszó alatt egy elírás 
történhetett, mert nem 2012. évről számol be az intézményvezető, hanem 21013. évet 
tervezzük. Több alkalommal is hivatkozik a 2012. évre, ezért kérem javítani a helyes dátumra.  
Én örülök a sok, jó rendezvénynek a civilszervezetekkel való kapcsolattartásnak, mert azt úgy 
gondolom, hogy folyamatosan érzékeli a településünk. Az intézményvezető, a továbbiakban 
is minél több lehetőséget kíván biztosítani a város kultúrájának fejlesztéséért. 
Megkérdezem, hogy van-e vélemény, hozzászólás. 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Nagyon örülök annak, hogy sok újat találtam, amit irodalmi rendezvények közé sorolhatunk. 
Egy gyerek műsort találtam a rendezvénynaptárban. Megkérdezem, hogy ez miért van, nincs-
e többre igény. Ezen kívül, még egy kérdésem van. Látom, hogy tervezve van felnőtt farsang, 
de jóval később a farsangi időszak után. 
 
Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Igen, lehet, hogy nem farsangnak kellett volna írni, hanem valami áprilisi bolondságnak, 
mivel áprilisban lesz megtartva a rendezvény. Az első terv szerint februári volt az időpont, de 
mégis átkerült áprilisra, mert a február és a március hónap nagyon zsúfolt. 
A gyerekműsorra vonatkozóan annyit tudok mondani, hogy az idén ősszel volt. Papp Rita jött 
el hozzánk, 400.- Ft volt a gyerek 200.- Ft a felnőtt belépőjegy. Megmondom őszintén, hogy 
nagyon nem sikerült, pedig minden osztályban helyeztünk el plakátot, szórólapot. Aki ott volt, 
nagyon élvezte és meg volt elégedve a műsorral, felnőtt, gyerek egyaránt. 
Az óvodában is vannak különböző programok. Évek óta ez így alakult, hogy az óvodában 
tartják a gyerekműsorokat. 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság külső tagja 
Ősszel és tavasszal vannak gyermekműsorok az óvodánkban. Gyakran kérték a szülők, hogy 
főleg esős időszakban ne vigyük a gyerekeket a sárba, esőbe. Az előadó, ugyanazért a pénzért 
az óvodába is kijön és meghitt körülmények között, nézhetik a műsort a gyerekek. Sokszor 
riasztja Őket a nagy terem pl. a Művelődési Házban, ezért évek óta nekünk jobban bevált. 
Cirkuszos és állatos programokat nem engedünk be, mert az ÁNTSZ nem engedélyezi. 
Valamint a pénz hiánya is közrejátszik. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, az Oktatási és Szociális bizottság elnöke 
Javasolnám összehangolni a Művelődési Házzal a programokat. 
 
Banyári István, képviselő úr 
Célszerűnek találnám, ha a Művelődési Házban tartanánk a gyermekeknek műsorokat, már 
abból a meggondolásból is, hogy az óvoda befogadóképessége nem nagy. A szülők is jobban 
beférnének, ha nagyobb teremben van az előadás megtartva. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
A gyermek műsorok, nem csak az óvodáskorúakat, de az első és második, azaz az iskoláskorú 
gyermekeket is érinti. Az óvodába 150 gyermek jár, de ne legyen ott mind, mert betegek is 
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lehetnek. A helyszűke miatt, már az első és másodikos gyermekek, esetleg a szülők, már be 
sem férnek. 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság külső tagja 
Évek óta úgy szervezzük, hogy mind a két épületbe, időeltolódással, ugyanaz a rendezvény 
lemegy. Tehát mind a két óvodába jön az előadó. Amikor mi szervezzük, tehát helyben van, 
több pénzt sem kérnek érte. 
Egy rendezvényt tartunk ősszel, egyet tavasszal, és még, ez is gondot okoz a szülőnek, mert 
ahol már két-három gyerek van a családban, nem tudják kifizetni a belépő árát. 
 
Vasaji László, képviselő úr 
Én látom a hibát, mind a két oldalról, ami nem is igazán hiba, de mégis az. Én úgy látom, 
hogy az óvoda nagyon sok mindent felvállal és ezért köszönet. Az én gyerekeim legalább 6 
féle szakkörre járnak. Néptánctól kezdve, sport, kulturális program és még sorolhatnám, de 
úgy látom, hogy a gyerekeknek ez, már sok. A másik, a munkából hazatérő szülőnek rohanni 
kell a gyerekével, hogy odaérjen egy-egy rendezvényre. Sokkal megnyugtatóbb, amikor 
közlik a szülővel, hogy ma pl. 4 óra helyett 5 órakor, lehet jönni a gyerekért, mert műsor lesz 
az óvodában. Ezáltal nincs kapkodás, és a gyerek is nyugodtabb, meg a szülő is. Tudom, hogy 
melegben van, vigyáznak rá, és jól érzi magát. 
A hét végére a saját gyermekeimen tapasztalom, hogy fáradtak, mert nagyon le vannak 
terhelve. Amennyiben lenne a Művelődési Házban rendezvény a hét végén, már én sem 
vinném el a gyermekeimet, mert pihenésre is van szükségük. 
 
Aranyi János Gábor, képviselő a bizottság tagja 
Én, amennyire visszaemlékszem, régen is átjártunk a Művelődési Házba. Véleményem 
szerint, egy beszoktató hatása is van annak, hogy elviszem a gyereket egy tömegbe. A gyerek 
is bátrabb lesz, mert szokja a nagyobb közeget. Nálam, az nem kifogás, hogy a gyerek 
megázik és sáros lesz a cipője, ha átviszik a Művelődési Házba. Régen is átsétáltunk és nem 
volt semmi bajunk. 
Köszönöm. 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság külső tagja 
Az óvodánkban vannak az úgynevezett beszoktatott kiscsoportos gyerekek, akik még a saját 
csoportjukban is félénkek. Ezáltal tömegbe vinni, nem túl szerencsés. Aranyi képviselő úr 
hozzászólásához, csak annyit mondanék, hogy bizony mostanra a szülők, nagyon 
megváltoztak, és nem lehet a régi időkhöz hasonlítani. 
 
 
Vasaji László, képviselő úr 
Aranyi képviselő úrnak igazat adok abban, hogy valóban kényelmi szempontok is dominálnak 
a dolgozó szülőnél. A másik vélemény a beszoktatással kapcsolatban szintén helyt álló, mert 
saját példámat említve, a fiam valóban félt a színpadtól. Legalább félévenként szükség lenne 
arra, hogy a gyerekeket nagyobb tömegbe vigyék. Lássák a színpadot, fel merjenek menni, 
mert lehet, hogy később a szavalóversenyen meg sem mernek megszólalni. 
 
 
Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Röviden, csak annyit, hogy én nagyon szerettem 10 éven keresztül, februárban és májusban 
voltak mesedélutánok itt a Művelődési Házban. Jó volt a gyerekeken látni, hogy élvezik az 
előadást. Ebben az óvónők és a tanítónők is partnerek voltak, a meséket Ők választották ki. 
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Jelenleg, ez másként történik, helyben oldják meg a programokat, amit részemről elfogadok, 
bizonyára, szakmailag így látják jónak. 
 
 
Vasaji László, képviselő úr 
Amennyiben az óvónők csoportosan át tudják kísérni a gyerekeket a Művelődési Házba a 
műsorokra, ez ellen, nem emelek kifogást, de hogy a szülő óvoda után külön-külön átvigye a 
gyerekét, sajnos nem működik. 
A műsor után, odarendelik a szülőt, például délután 5-re a Művelődési Házhoz, hogy ott 
vegye át a gyermekét, annak nincs semmi akadálya. 
 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Más témában teszem meg a hozzászólásomat. Olvasom a munkatervben, hogy beiskolázásra 
kerül egy fő, aki könyvtári asszisztensként fog közreműködni. Véleményem szerint, jobb lett 
volna inkább közönségszervezési feladattal megbízni, beiskolázni, mert már mindenki 
könyvtáros. Sokkal aktívabban kellene tevékenykednie, ugyanis, nem tudunk szervezni a jó 
műsorainkra, közönséget. Lehet, hogy elfogult vagyok a kultúrával szemben, de azt 
szeretném, ha minél többen részt vennének az előadásokon. Gondolom, hogy azért is újítottuk 
fel a Művelődési Házat, hogy oda menjenek az emberek és nem csak azért, hogy elköltsük a 
pénzünket. Köszönöm. 
 
 
Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság külső tagja 
A 2013. évi munkatervhez, küldtek egy pályázati anyagot, amelyet a Könyvtárral közösen 
kellene kidolgozni, melyben Óvodai program is van. Amennyiben megnyernénk a pályázatot, 
akkor heti, havi szinten is együtt tudnánk működni. 2013. január 31.-e a beadási határidő. 
Jelentősen megváltozna minden, pozitív irányban. 
 
 
Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Igen, ez egy TÁMOP-os pályázat, amely 100%, tehát önrészt nem kell vállalni. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Úgy gondolom, hogy elég tág lehetőséget kaptak a képviselő társak, hogy elmondják a 
véleményeiket a munkatervvel kapcsolatban. Egyedül, az óvodás korúak témája kavart egy 
kis vitát. Én úgy zárnám és javasolnám a bizottság részére, hogy a munkatervet a leírtak 
alapján fogadjuk el, azzal az egy dátumjavítással, és azzal a kiegészítéssel, hogy a januári 
ülésre az aljegyző asszony a rendeletmódosítást vezesse elő részünkre. 
Amennyiben, a 2013. évre kidolgozott tervezetet, pontról pontra betartja a Művelődési Ház, 
akkor lesz lehetősége minden korosztálynak és civilszervezetnek részt venni a település 
kulturális életében. Én, csatlakoznék az alpolgármester úr véleményéhez, hogy a 
közönségszervezéssel, egy kicsit többet kell foglakozni. Régen is volt főállású 
közönségszervező. Jelenleg, ezt nem tudjuk ajánlani, de valamilyen formában ezt a feladatot, 
tágítani kell, mert a rendezvényeknek igazán akkor van értelme, ha látogatottsága számottevő. 
Ne kelljen szégyenkezni, ha eljön az előadó, és azt látja, hogy érdektelen emberek élnek a 
településen. 
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Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
39./2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
 
 

 
 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi 
munkatervét megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a 
kiegészítéssel, hogy a rendezvénynaptárnál a dátumot javítsa 2013. évre. 

2./ Az Oktatási és Szociális Bizottság felkéri az aljegyző asszonyt, hogy a helyi rendeletet 
módosítsa a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár  kibővített feladata miatt, mely 
szerint a Múzeum a Helytörténeti kiállítás is a  2013. évi feladatai közé fog tartozni. 

3./ Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja a képviselő-testület felé, hogy az 
intézményvezető találjon megoldást a rendezvényszervezői feladatok ellátására. 

4./ A határozatról értesülnek: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Nagy Erzsébet aljegyző 
• Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

 
    

 

 

 A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
 
 
Napirend 
 
 
II/6/b  Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó rendelettervezet elfogadására 

 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
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Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Az elmúlt ülésen határoztunk arról, hogy a 28 m3 mennyiségű tűzifát, amelyre kapunk 
támogatást 426. 720 Ft-ot, 71. 120 Ft az önerő, melyet bevállalunk. Az önerőhöz hozzájött 
150. 000 Ft szállítási költség. A polgármester úr el fogja mondani, hogy milyen módon tudják 
a tűzifa kitermelését biztosítani. Megkérem polgármester urat, hogy adjon számot a 
bizottságnak. 
 
Vörös Sándor, polgármester úr 
A helyi Tűzéptelep tulajdonosával megbeszéltem Ő azt mondta, hogy bevállalja a kiszállítást. 
Ugyanakkor állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstártól, arra a megoldásra, hogy a 
Tűzéptelepen keresztül szállíttassuk ki a rászorulók részére a tűzifát. Konkrét választ nem 
kaptunk rá. A lehetőség nincs, kizárva, de Ők sem tudják pontosan ennek a menetét. Az 
Erdőgazdasággal is kapcsolatba tudunk lépni, számlát is tudnak adni és a Tűzéptelep vezetőjét 
is be tudjuk vonni a közreműködésbe. Az árak mind a két helyen, egy szinten vannak. 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszönöm szépen a tájékoztatást. A rendelet-tervezettel kapcsolatban két észrevételem van. 
Az egyik, a 2.§ (1) bekezdésénél, mely szerint: Az önkormányzat vissza nem térítendő 
természetbeni támogatást q tűzifát biztosít annak a személynek…  
Nem kellene megjelölni, hány mázsa lesz a kiszállítandó mennyiség? 
 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Az aljegyző asszonytól megkérdezem, hogy a z 1-es és 2-es §- ban szereplő emberek száma 
mennyi: Elméletileg, 400 q tűzifa kerül szétosztásra. Annak nem látom értelmét, hogy 100 
családnál többen kapjanak, mert akkor, annak nincs jelentősége. Legalább 4q fát kapjon egy 
család. Ez az én véleményem. 
 
 
Nagy Erzsébet, aljegyző 
A rendelet-tervezet 3. pontjában a támogatás igénylésének menete, le van írva. Az utolsó 
bekezdésben benne van, hogy beérkezési sorrendben teljesülnek és miután elfogyott a 
kiosztásra kerülő mennyiség, el kell utasítani a további jelentkezőket. 
Véleményem szerint, határozzunk meg egy konkrét mennyiséget, én 5 q javasolnék, mert a 
szállítási költség is mérvadó. 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
Én is elfogadom, hogy 5q kerüljön kiosztásra háztartásonként. Azonban észrevettem, hogy 
van egy pár dátumelírás a rendelet-tervezetben, ezt kérem javítani. 
A következő kérdésem, mit jelent az, hogy igazolható módon, önálló hiteltartozása van? 
Vannak emberek, akik teljesen eladósították magukat, ha valaki olyan felelőtlen volt, azt is 
megtámogatjuk? A másik kérdésem, a támogatás feltételeinél a 3§ b. pontjában , van egy 
olyan kitétel, azon ingatlanok vonatkozásában,ami tűzifával egyáltalán nem fűthető. Nem 
találtam sehol, az erre vonatkozó nyilatkozatot. Megkérdezem, hogy ezt helyszínen 
ellenőrzik, vagy hogy biztosítható ez a feltétel? 
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Nagy Erzsébet, aljegyző 
Minden egyes esetben nem megyünk ki környezettanulmányt készíteni. Köszönöm az 
észrevételt, javaslom, hogy egészítsük ki és szúrjunk be egy i pontot, melyben nyilatkozik a 
rászoruló. 
 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Nagyon fontos azt tudni, hogy hány család szokott benyújtani különböző kérelmeket az 
önkormányzathoz, de véleményem szerint több mint 100 fő. 
 
Nagy Erzsébet, aljegyző 
A rendelet-tervezetben a felsorolt szempontok közül, van olyan család, aki 3-4 féle 
támogatásban is részesül. Kiemelném, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 125 
család részesül. 
 
Banyári István, képviselő úr 
Javaslom, hogy állapítsunk meg 5 q tűzifát családonként, amíg a meghatározott keret tart. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Amennyiben, lesz olyan jelentkező, akinek nem jutott, de szociálisan indokolt az igénye, pl. 
kisnyugdíjas, de későn értesült a lehetőségről, arra keresünk valamilyen megoldást. 
 
 
Nagy Erzsébet, aljegyző 
A megbeszélés alapján, a 2.§ a pontja törlésre kerül, az i pontba, bekerül, hogy nyilatkozzon 
az ügyfél, hogy az ingatlana fával fűthető. A dátumelírást, javítani fogom, elnézést kérek érte. 
 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy kinek van még észrevétele. Amennyiben nincs, kérem, szavazzuk meg a 
napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
40./2012 sz. Okt és Szoc. Biz.határozat 
Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadására 
Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 

 
  

 H a t á r o z a t  
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1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó 
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a 
kiegészítéssel, hogy háztartásonként 5 q tűzifát biztosít, annak, aki időbe beadja a kérelmét. 

2./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet javasolja kiegészíteni, mely szerint 
az igazolható módon fennálló hiteltartozás helyett a rászoruló, az i pontban nyilatkozzon 
arról, hogy az ingatlant fával fűti, és saját maga használja fel. A megbeszélés alapján, a 
2.§ a pontja kerüljön törlésre. 

3./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében a dátumelírást 
kéri javítani. 

4./ A határozatról értesülnek: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Nagy Erzsébet aljegyző 

    

 

 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a részvételt, az éves 
munkát, eredményekben gazdag, boldog Új Évet kíván, és az ülést bezárja.  
  
 
 
 
 
 Kmft. 

 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
 
 


