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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2013. január 28-i nyílt ülésén. 

Az ülés helye: Városháza ülésterme. 

Jelen vannak: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 

• Halászné Kovács Éva képviselő 

• Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 

• Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Banyári 
István képviselő, Aranyi Ágota intézményvezető 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva  

 

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 

Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítom a határozatképességet, mivel 4 
fő bizottsági tag jelen van 1 fő Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság külső tagja 
igazoltan van távol. A meghívót mindenki megkapta a napirendi pontokkal. Kérem a bizottság 
tagjait, amennyiben nincs kiegészítenivaló, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 

 

 

 

Az Oktatási és szociális bizottság a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta az alábbiak szerint: 
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NAPIREND:  

I/2. Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 
pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 

 Előadó: Aranyi Ágota intézményvezető  
 
II/V/a. Egyéb ügyek 
 Óvodai beiratkozással kapcsolatos döntés 

Előadó: Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
 
 

 
 
Zárt ülés: Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos döntés 
   Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző  

 
 
Napirend: 
 
 
I/2. Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 

pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 
 Előadó: Aranyi Ágota intézményvezető 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem az intézményvezetőt, hogy van-e kiegészítenivalója.  
 
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
Köszönöm, nincs kiegészítenivalóm. 
 
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
A programtervezetet végignéztem, úgy gondolom, hogy hagyományainknak megfelelően a 
városi rendezvényeket az idén is megtartjuk. Három kérdésem lenne a tervezettel 
kapcsolatban. A Kalevala esten lesz -e meghívott vendég, mert korábban elég neves Finn 
előadók voltak. Készültek kisfilmmel, előadással, fényképekkel. A másik a Trianoni 
ünnepséggel kapcsolatos. A programtervezetben oda van írva, hogy városi rendezvény, de 
nem mi szervezzük. Meg szeretném kérdezni, hogy ki lesz a felelős. A harmadik kérdésem a 
Hídi vásárhoz kapcsolódik. Örömmel olvasom, hogy a testvértelepüléseket is meghívjuk, és 
mindenki, valamilyen kis műsorral fog készülni. Erről hallhatnánk-e egy kicsit bővebben. 
Ennyi lett volna a kérdésem a műsorokkal kapcsolatban.   
Ezen felül, van egy olyan javaslatom, a városi karácsonyi rendezvény kapcsán merült fel 
bennem, hogy legyen egy védnök, aki gondoskodik a rendezvény kivitelezéséről. Nagyon 
sokan készültek, főztek, de nem volt elegendő látogatottság. Szerintem ötször annyi embert 
vártunk, mint amennyi eljött. Az iskola nem tartott előadást, nem voltak ott a hozzátartozók, 
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elmaradt a fenyő ünnepség, de nem az a feladatom, hogy minősítsek. A jövőben toborozni, 
hívogatni kell az embereket, erre a meghitt ünnepségre. 
Visszatérve az anyaghoz, nagyon jónak tartom és hozzáteszem, hogy a nagyságrendünknek, 
véleményem szerint, megfelel. 
 Kérem a véleményeket, javaslatokat a témával kapcsolatban. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Én, hiányolom, hogy a rendezvények nincsenek forintosítva. Ugyanis, az említett 
programokat, már nem lehet elhagyni. Évek óta a programtervezetben felsorolt műsorok, meg 
voltak tartva. Mindegyik műsor mellé tervezni kell költséget is. 
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Sajnos, évek óta így van 1, 5-2 millió Ft-nál többre, nem tudjuk emelni a keretet. 
 
Halászné Kovács Éva képviselőasszony, a bizottság tagja 
A Kalevalával kapcsolatban, én is felírtam ezt a kérdést, amit az elnök asszony kérdezett. A 
karácsonyi rendezvényünkről az a véleményem, hogy rotációs rendszerben kellene 
megszervezni. Láthattuk, hogy bőség zavara volt, mert nagyon sokan főztek, de nem volt 
annyi ember, aki befogadja. A jövőben, más rendszert kell kialakítani. 
A pénzügyi részhez, annyiban kívánok hozzászólni, hogy a gazdasági vezetővel, nem történt 
meg az egyeztetés véleményem szerint. A költségvetés mellékletében van egy kimutatás, ahol 
az ünnepségek megszervezésének a forintosítása szerepel. A táblázatban láttam, hogy két 
nagyobb rendezvényre elég minimális költség van tervezve, véleményem szerint lehetetlen 
kihozni abból a keretből. 
 
Aranyi Ágota, intézményvezető 
Elhoztam a tavalyi kimutatást, körbe adom, hogy megnézhesse a bizottság.  
2012. évben 2. 058. 300 Ft-ot költöttünk el rendezvényekre. A helypénzből, valamint a 
támogatásokból 537. 300.- Ft folyt be. Az a költség, ami nem jelentkezett az 
intézményünknél, de mégis kifizetésre került, több mint 700. 000 Ft összeget tett ki. A kiadást 
és a bevételt összevetve, 1. 521. 000 Ft költséget jelentett. A meghatározott keret 2012 évre 
vonatkozóan 1. 500. 000.- Ft volt. Úgy gondolom, hogy ebben az évben is ennyi lesz, tehát 
ennek tükrében kellett a tervet elkészíteni. 
A Hídi fesztiválra 800. 000 Ft van betervezve, ez nyilván többe fog kerülni, ezért máshonnan 
kell átcsoportosítani a pénzösszeget.  
Rátérek a kérdésekre. A Kalevala esttel kapcsolatban, felvettem a kapcsolatot a Finn 
Nagykövetséggel egyeztetünk, hogy az előadó vonatkozásában. Ismét lesz egy vándorkiállítás 
Finn országból. Itt annyi lesz a költség, hogy elhozzuk a képeket és a rendezvény után 
visszavisszük, valamint az előadó tiszteletdíja. Természetesen koszorút helyezünk el a Vikár 
Béla szobor előtt.  
Polgármester úrral egyeztetni kell, hogy hány főt kívánunk meghívni Hetes községből. A Hídi 
fesztiválra jó lenne egy testvértelepülés találkozót szervezni, tehát a Kalevala ünnepségünket, 
egy kicsit szerényebben ünnepelnénk az idén. 
A Március Idusa rendezvényünk, még szervezés alatt áll. Jeleztem, hogy a bor és pálinka 
verseny időpontja még nincs megadva, de a Dunamellékben meg kell jelentetni. A határidő 
február 3-a.  
A Trianoni ünnepséget nem mi szervezzük, tudomásom szerint, a Trianoni Baráti Társaság 
vállalta a rendezvény lebonyolítását, a plakátkészítéstől a műsor összeállításáig, mindent. 
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Vörös Sándor, polgármester úr 
A Katolikus Egyház is részt vesz a szervezésben. Nekünk a hangosítást kell megoldani a 
szobor előtt, a műsorhoz.  
 
Aranyi Ágota intézményvezető 
A Hídi Fesztiválra, még visszatérek, nagyon szeretném, ha színvonalas rendezvény lenne az 
idén is. Ismert művészek meghívását tervezzük, valamint a testvértelepülések amatőr előadóit 
szeretnénk felkérni, hogy adjanak műsort. Természetesen lesznek bográcsos ételek, meg 
tudjuk Őket vendégelni. A Hetesieket és a Homoródszentmártoniakat el tudjuk szállásolni. 
Örülnék neki, ha egy időpontban jönnének el hozzánk. Jelezték már, hogy előtte való este 
Retro-Discot szeretnének. 
A Szeptember Végén… című műsort a könyvtár keretein belül megoldottuk eddig is, és a 
jövőben is így fog történni.    
Az október 6-i és az október 23-i műsoroknak, nincs nagy költségvonzata, kivéve a Petőfi 
Baráti Társaság Civilszervezet támogatását. 
A városi karácsony előkészületeit polgármester úrral és Civilszervezetekkel beszéljük meg a 
Könyvtárban. A tavalyi évben, valóban kevesebben voltak a rendezvényen, pedig ez már 
hagyomány. Mindenki tudja a településen, hogy évente megrendezésre kerül. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
A kevesebb létszám a gyerekek miatt volt. Nem jöttek díszíteni a fenyőfát. E miatt a szülői 
kíséret is elmaradt. Tehát mondhatom, hogy 50-100 embert jelentett. 
 
Aranyi János Gábor, képviselő úr 
Készítettünk édességet, császármorzsát, de nem volt gyerek, akinek a kedvébe szerettünk 
volna járni. Amit Halászné Kovács Éva képviselőasszony mondott, szintén igaz, hogy nem 
kell ennyi étellel készülni, mert túlkínálat volt. 
Véleményem szerint a jövőben, egy szívhez szóló levelet kell írni a Dunavecsei lakosságnak, 
természetesen minden rendezvény előtt, mert a helyi újságot nagyon sokan nem olvassák el. 
A rendezvényeket a helyi lakosság részére szervezzük, hogy együtt ünnepelhessünk. Ugyanez 
vonatkozik a Hídi Fesztiválra is. Lassan, már több a vidéki ember, mint a helyi lakosság. Arra 
költünk el 1 millió forintot. 
 
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Egyetértek Aranyi képviselő úr javaslatával. A lakosságnak mindenképpen egy 
figyelemfelkeltő levelet kell írni a rendezvények előtt. 
A másik javaslatom, hogy a 2013. évre vonatkozóan a költségvetés kiegészítő adatai alapján 
1.800.000 Ft keret megállapítását fogadjuk el. 
Megkérdezem az Oktatási és Szociális Bizottság tagjait, hogy van-e még vélemény 
hozzászólás. Amennyiben nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
1/2013. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések 
pontosítására, az éves kulturális terv elfogadására 
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 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére 
vonatkozó kulturális tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé 
azzal a kiegészítéssel, hogy az ünnepségekre, valamint a rendezvényekre 1.800.000 Ft keret 
megállapítását fogadja el. Az összeget, az intézményvezető saját hatáskörében használhassa 
fel. 
 
2./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Képviselőtestület 
• Aranyi Ágota intézményvezető 

 
 
A programtervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Napirend: 
 
 
II/5/a. Egyéb ügyek 
 Óvodai beiratkozással kapcsolatos döntés 

Előadó: Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 
 
 
Matula Jánosné, képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Az óvodavezető, írásban tájékoztatott bennünket az óvodai beiratkozásokra vonatkozó 
jogszabályokról. Leírta, hogy a polgármester úr jelölje ki a beiratkozás időpontját, és a 
szükséges iratok bemutatására vonatkozó kötelezettséget. Ehhez kapcsolódóan elmondom, 
hogy az iskolaigazgatóval beszéltem a délelőtt folyamán. A tankerületi beiratkozás az 
iskolában április második hetében lesz, de lehetőség van április végéig megtenni. Korábban, 
úgy történt, hogy az iskola és az óvoda beiratkozási rendje egy időszakban volt. Kérem a 
polgármester úr elképzelését. 
 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Véleményem szerint egyeztetni kell a Petőfi Általános iskolával és a Református iskolával az 
időpontot, hogy egy időben történhessen a beiratkozás. Javaslom, az áprilisi időpontot. 
 
Kovács Péter, alpolgármester úr 
Véleményem szerint, csak akkor alkalmazkodjunk a két iskolához, ha konkrét időpontot 
mondanak.  
 
 
Matula Jánosné elnök asszony, a bizottság elnöke 
Kérem a bizottságot, hogy tegye meg javaslatát. 
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Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 2/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Egyéb ügyek 
Óvodai beiratkozással kapcsolatos döntés 
Előadó: Kerekné Markovits Julianna intézményvezető 
 
 

 H a t á r o z a t  

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság javasolja, az iskolai beiratkozással egyidőben történő 
óvodai beiratkozás lehetőségét. Az időpont április 2. hete, tehát április 8. -12.-ig. 8-16 óra 
között történjen meg, a beiratkozáshoz szükséges okmányok becsatolásával. 

2./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 
• Kerekné Markovits Julianna óvodavezető 

 
 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az Oktatási és Szociális Bizottság zárt üléssel folytatja 
munkáját. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 Kmft. 

 
 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 


