JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Kistarcsa Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának 2015.
február 23-án (hétfőn) 17.00 órakor kezdődött rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48.)

Jelen vannak:

Csampa Zsolt, Szemán Gergely, Csonkáné Kisréti Boglárka,
képviselők, Dőringerné Kovács Melinda, Győri István, Makrai Zoltán
külsős bizottsági tagok

Távol maradt:

Majsai Sándor képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Meghívottak:

Kaszás Ferencné

szervezési irodavezető

Hegyes Imre (Sentinel Olimpia Taekwondo Egyesület)
megjelent
Bertáné Várkúti Melinda (Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) megjelent
Rimóczi Erzsébet („Közösen Értük” Alapítvány)
megjelent
Valkai Ferencné (V.U.K. Vízilabda és Úszósport Egyesület) megjelent
Ratimovszki Tiborné (Dömötör Alapítvány)
megjelent
Veres Bernadett (egyéni sportoló)
megjelent
megjelent
Fehérné Zentai Edit (Kistarcsai Kézilabda Egyesület)
Zsolnai Gábor (Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület) megjelent
Osztrogonácz Ivó (Fenyvesliget Egyesület)
távol maradt

Az ülés elnöke:

Csampa Zsolt

A jegyzőkönyvet Hajnalné Homoki Csilla vezeti.
Javasolt napirend:
1. Civil szervezetek, alapítványok bemutatkozása
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke
2. Civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírása
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke
Előadó: Kaszás Ferencné, szervezési irodavezető
Előterjesztés sorszáma: 51/2015.

Csampa Zsolt üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, jelen
van 6 fő. Majsai Sándor képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai rendkívüli ülésen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szemán Gergely képviselőt javasolja. A következő határozatot
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy
dönt, hogy a 2015. február 23-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szemán Gergely
képviselőt választja.
Szavazáskor 6 fő volt jelen.
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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26/2015. (II. 23.) sz. határozat
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a
2015. február 23-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szemán Gergely
képviselőt választja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

Csampa Zsolt ismerteti a napirendi pontokat, majd a következő határozatot teszi fel
szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt,
hogy elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.
Szavazáskor 6 fő volt jelen.
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
27/2015. (II. 23.) sz. határozat
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy
elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Csampa Zsolt, a bizottság elnöke

Elfogadott, tárgyalt napirend:
1. Civil szervezetek, alapítványok bemutatkozása
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke
2. Civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírása
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke
Előadó: Kaszás Ferencné, szervezési irodavezető
Előterjesztés sorszáma: 51/2015.

1.

Civil szervezetek, alapítványok bemutatkozása

Csampa Zsolt felkéri a civil szervezeteket és az alapítványokat, hogy mutatkozzanak be.
Hegyes Imre (Sentinel Olimpia Taekwondo Egyesület) üdvözli a jelenlévőket, majd
részletesen bemutatja a Sentinel Olimpia Taekwondo Egyesület tevékenységét, összetételét,
2015. évre szóló terveit.
Csampa Zsolt hány gyermekkel foglalkozik az Egyesület?
Hegyes Imre (Sentinel Olimpia Taekwondo Egyesület) az Egyesület összesen – gyermekek és
felnőttek – 50 fővel foglalkozik.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
2

Bertáné Várkúti Melinda (Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) üdvözli a
jelenlévőket, majd részletesen bemutatja az Egyesület tevékenységét, összetételét, 2015. évre
szóló terveit.
Csonkáné Kisréti Boglárka megkérdezi, hogy az Egyesület által szervezett táborban hány
gyermek vesz rész? A támogatásból hány gyermeket tudnak táboroztatni?
Bertáné Várkúti Melinda (Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) a táborba 40 fővel
mennek, ebből a 40 főből 5 fő nem az Egyesület tagja.
Szemán Gergely az Egyesület tagjai fizetnek tagdíjat?
Bertáné Várkúti Melinda (Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) igen, az éves tagdíj
6 000 forint. Ebből az összegből 1 300 – 1 400 Ft-ot fizetnek be tagdíjként az országos
egyesületnek. A négy vagy több gyermeket nevelő családok, illetve a gyermeküket egyedül
nevelő szülők 4 000 Ft tagdíjat fizetnek. Ezekből a tagdíjakból fizetik a működési költségeket.
Makrai Zoltán minden kistarcsai nagycsaláddal kapcsolatban vannak?
Bertáné Várkúti Melinda (Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) nincsenek minden
nagycsaláddal kapcsolatban.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Rimóczi Erzsébet („Közösen Értük” Alapítvány) üdvözli a jelenlévőket, majd részletesen
bemutatja az Alapítvány tevékenységét, összetételét, 2015. évre szóló terveit.
Dőringerné Kovács Melinda mint az Alapítvány egy tagcsaládja, szeretné megköszönni
Rimóczi Erzsébet munkáját. Az Alapítvány a sérült gyermeket nevelő családokat segíti. Nem
csak kistarcsai családokkal foglalkoznak.
Szemán Gergely az Alapítvány az összejöveteleit milyen rendszerességgel tartja?
Rimóczi Erzsébet („Közösen Értük” Alapítvány) általában havonta tartja az összejöveteleit
az Alapítvány.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Valkai Ferencné (V.U.K. Vízilabda és Úszósport Egyesület) üdvözli a jelenlévőket, majd
részletesen bemutatja az Egyesület tevékenységét, összetételét, 2015. évre szóló terveit.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Ratimovszki Tiborné (Dömötör Alapítvány) üdvözli a jelenlévőket, majd részletesen
bemutatja az Alapítvány tevékenységét, összetételét, 2015. évre szóló terveit.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Veres Bernadett (egyéni sportoló) bemutatkozik a Bizottságnak, ismerteti az eredményeit, és
a terveit.
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Szemán Gergely megkérdezi, hogy melyik szám az erőssége és melyik korosztályhoz
tartozik?
Veres Bernadett (egyéni sportoló) az ifi korosztályba tartozik, ahol a 15, 16, 17 évesek
versenyeznek. Minden versenyszámban indul, hiszen többpróbázó, de most csak a futásra és
az ugrásra koncentrál.
Dőringerné Kovács Melinda mihez kéri az támogatást?
Veres Bernadett (egyéni sportoló) a támogatást sportruházat vásárlásra szeretné fordítani.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Fehérné Zentai Edit (Kistarcsai Kézilabda Egyesület) üdvözli a jelenlévőket, majd
részletesen bemutatja az Egyesület tevékenységét, összetételét, 2015. évre szóló terveit.
Csonkáné Kisréti Boglárka az Egyesület tagjai kistarcsaiak?
Fehérné Zentai Edit (Kistarcsai Kézilabda Egyesület) vegyes, a környező településekről is
vannak tagjaik. A gyerekek nagy számban kistarcsaiak, a felnőttek inkább környező
településekről jönnek.
Csampa Zsolt a kistarcsai rendezvényeken részt vesz az Egyesület?
Fehérné Zentai Edit (Kistarcsai Kézilabda Egyesület) a Kistarcsai Napokon már nem
vesznek részt, mert nincs terem a kézilabdázóknak. Ha felkérik az Egyesületet, hogy
valamelyik rendezvényen vegyenek részt, akkor természetesen részt vesznek.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Zsolnai Gábor (Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület) üdvözli a
jelenlévőket, majd részletesen bemutatja az Egyesület tevékenységét, összetételét, 2015. évre
szóló terveit.
Csampa Zsolt kistarcsai gyermekekkel is foglalkozik az Egyesület?
Zsolnai Gábor (Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület) még nem
foglalkoznak kistarcsai gyermekekkel, de szeptemberben megjelentetnek egy felhívást, hogy
lehet csatlakozni az Egyesülethez.
Csampa Zsolt köszöni a kimerítő tájékoztatást.
Győri István (Kistarcsai Városi Sport Club) üdvözli a jelenlévőket, majd részletesen
bemutatja a KVSC tevékenységét, összetételét, 2015. évre szóló terveit.
Szemán Gergely van rá esély, hogy a felnőtt korosztály felkerüljön az NB III-ba?
Győri István (Kistarcsai Városi Sport Club) nehéz kérdés, mert egy NB III-ba tartozó
csapatnak elég nagy költségvetéssel kell rendelkeznie, utánpótlásnak kell lennie és ezeket elég
nehéz biztosítani.
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Csampa Zsolt köszöni a bemutatkozásokat.

2.

Civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírása

Csampa Zsolt megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai
Bizottsága a civil szervezetek 2015. évre vonatkozó Pályázati felhívását a mellékelt
tartalommal elfogadja. A Humánpolitikai Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
„Pályázati felhívás” megjelentetéséről a város honlapján és más hirdetőin.
Szavazáskor 6 fő volt jelen.
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
28/2015. (II. 23.) sz. határozat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a
civil szervezetek 2015. évre vonatkozó Pályázati felhívását a mellékelt tartalommal
elfogadja.
A Humánpolitikai Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a „Pályázati felhívás”
megjelentetéséről a város honlapján és más hirdetőin.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2015. február 25. napja
Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző

Csampa Zsolt, a bizottság elnöke megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd a
rendkívüli ülést bezárja.

Szemán Gergely

Csampa Zsolt

képviselő

a Humánpolitikai Bizottság elnöke

jegyzőkönyv hitelesítő
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