VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE
Szám: KOZP/4-12/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2012. december 12-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl

Az ülés helye:
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Porga Gyula polgármester, Brányi Mária alpolgármester, Némedi
Lajos alpolgármester, dr. Mohos Gábor jegyzı, dr. Fejes István
aljegyzı, Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Czaun
János, Gerstmár Ferenc, Halmay György, Hartmann Ferenc,
Katanics Sándor, Nagy Piroska, Némethné Károlyi Jolán, Ovádi
Péter, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, dr. Strenner Zoltán
képviselık

Távolmaradását elıre jelezte: dr. Mihalovics Péter, Takács László képviselık
Jelen voltak továbbá:

dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó, Angyal Éva,
Rompos Gabriella, Schmidt István, Schindler Lászlóné,
Szödényi Kinga, Scher Ágota, Wolf Zsuzsanna
irodavezetık, dr. Purda Zsuzsanna és Prém József
hivatalvezetık, Horváthné Csere Anikó, Józan György,
Perlaki
Claudia
csoportvezetık,
Joós
Eszter
sajtószóvivı, Horváth Gábor fıépítész, Szauer István
tankerületi igazgató, Majzik Tímea pályázó, Mészárosné
Visi Erika pályázó, Gyırffy József pályázó, Fiskál János
Eplény Község Önkormányzatának polgármestere

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a sajtó képviselıit. A megválasztott 18 képviselıbıl 16 fı van jelen, a
Közgyőlés határozatképes. Dr. Mihalovics Péter és Takács László képviselı urak
jelezték, hogy a Közgyőlés mai ülésén nem tudnak részt venni.
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Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Közgyőlés mai ülésére interpellációt nyújtott be
Gerstmár Ferenc képviselı úr Brányi Mária alpolgármester asszonyhoz.
Gerstmár Ferenc:
Interpellációjnak címe: Miért és meddig késik a veszprémi ifjúsági stratégia
elıterjesztése?
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság 2012. április 19-i ülésének
meghirdetett napirendi pontjai között szerepelt a következı cím: Tájékoztató a
Veszprémi Ifjúsági Stratégia elkészítésére vonatkozó együttmőködésrıl a Veszprém
Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával. A napirendi pontot a bizottság
mégsem tárgyalta. Akkor kérdésemre azt a választ kaptam a bizottság elnökétıl,
hogy a téma nem kerül le véglegesen a napirendrıl, csak tolódik egy hónappal.
Aztán május közepén kiderült, hogy alpolgármester asszony vette saját kezébe az
ügyet. Dr. Mihalovics Péter miniszteri biztossal és Janzsó Ádámmal, a Veszprémi
Ifjúsági Ház vezetıjével tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a tervek szerint
ıszre a Közgyőlés elé kerülhet egy tárgyalható dokumentum a város ifjúsági
koncepciójával kapcsolatban. Most december van, ifjúsági stratégia pedig sehol.
Sem az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, sem a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottság e heti ülésének napirendjén nem szerepel, így vélhetıen
az idén már nem kerül a Közgyőlés elé. Tisztelt Alpolgármester Asszony! Miért és
meddig késik a veszprémi ifjúsági stratégia elıterjesztése? Várom megtisztelı
válaszát.
Brányi Mária:
Az ıszi ülésszak folyamán az említett elıterjesztés tárgyalására valóban nem került
sor. Javaslatát leadta a 2013. I. félévi munkatervi javaslatok közé június hónapra. A
stratégia az elıkészítés miatt késik. Részben a középiskolás, részben pedig az
egyetemi korosztályt szeretnék megszólítani. A velük való párbeszéd lassabb
ütemben halad, mint azt tervezték. A Jancsó Ádám vezette Várfok Alapítvány
TÁMOP-projekt keretében – „Várfok-lak – komplex szolgáltatás- és
közösségfejlesztı program a fiatalok társadalmi integrációjáért – „like-program”
lekérdezést folytat a veszprémi egyetemen. Ennek az adatait a stratégia
megalkotásakor szeretnék figyelembe venni. Fontos szegmensnek tartja a
sportkoncepció megalkotását is, mely szintén 2013. évi I. félévi munkaterv javaslatai
között szerepel. Véleménye szerint érdemes ezt az idıt kivárni.
Porga Gyula:
Kérdezte Gerstmár Ferenc képviselı urat, hogy elfogadja-e az interpellációra adott
választ?
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Gerstmár Ferenc:
Megköszönte alpolgármester asszony válaszát. Elmondta, hogy a héten a
bizottságok már tárgyalták a Közgyőlés 2013. évi I. féléves munkatervét, melyben
nem szerepelt az ifjúsági stratégia elkészítésére vonatkozó javaslat. Abban a
reményben fogadta el a választ, hogy a már említett széleskörő társadalmasítás
valóban meg fog történni, a munkaterv pedig kiegészül ezzel a javaslattal.
Porga Gyula:
Kérdést kíván feltenni Katanics Sándor képviselı úr a polgármesternek.
Katanics Sándor:
Az elmúlt napokban jelent meg a helyi médiában, hogy a hamarosan átadásra kerülı
aluljáróban utcagaléria fog nyílni. Szükséges olyan intézkedés, amely a látvány
állapotán egy kicsit dob. A piac felé épülı újabb szárny betonfalai még riasztóbbnak
tőnnek. Olvashatták, hogy ezt a galériát Szilágyi László mővész úrról fogja
elnevezni a város. Ez az elsı kiállítás, amely emlékét tovább fogja ápolni ilyen
módon. Azt szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy megkeresték-e ebben
az ügyben az elhunyt mővész özvegyét, kérték-e a kiállítás kialakításában a
közremőködését? Vannak olyan információim, hogy nem, éppen ezért azt is
szeretném kérdezni, hogyha nem, akkor ennek mi az oka? Szilágyi Lászlót az
özvegye ismerte a legjobban, ı az, aki mindazt a hagyatékot, amit a mővészetében
megjelenített a számunkra, İ tudná segíteni.
Porga Gyula:
Megköszönte Katanics Sándor képviselı úrnak, hogy egyetért abban, hogy ez az
aluljáró a város mővészeti életének fontos színtere legyen. Elmondta, hogy az
elıkészítésbe bevonták a Miklós Utca 18 Mővészekért Alapítványt, mely alapítvány
Szilágyi László hagyatékát gondozza. Módosító javaslatot fogalmaztak meg, melyet
figyelembe vettek, ezen kívül írásos nyilatkozatot is tettek. Kérdezte Katanics
Sándor képviselı urat, hogy elfogadja-e a kérdésre adott választ?
Katanics Sándor:
Nem feltételezi, hogy ez a tény nem felel meg a valóságnak. Szilágyi Lászlónak volt
egy elképzelése, hogy Veszprémben, ha van aluljáró, azt hogyan tegye hangulatossá.
Véleménye szerint baj, ha az élete párja, aki ismerte gondolatait, mővészetét, maga
is alkotó, nem kap ebben szerepet. Nem tudja, hogy ennek mi a valódi oka. Tudja,
hogy Zoé ıszinte ember, akinek nem minden esetben könnyő véleményét
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meghallgatni, de egy mővészember. Ha a város lakóinak át akarják adni Szilágyi
Lackó hangulatát, akkor az leginkább a párjához köthetı. Szomorúan veszi
tudomásul, hogy attól vonják el a lehetıséget, aki a leginkább hivatott erre. A
választ nem fogadta el.
Porga Gyula:
Ismertette az ülés forgatókönyvét, egyebekben és zárt ülés keretében nem kerül sor
napirendi pont tárgyalására. Kérte, hogy a kiküldött napirendi pontokról szavazzon
a Közgyőlés.
A napirendek meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
385/2012. (XII.12.) határozata
a napirend elfogadásáról
Napirendek:
1.

Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító okiratának
módosítása
B.) Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza alapító okiratának módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

2.

Az Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıjének kinevezése
Elıadó: Némedi Lajos alpolgármester

3.

Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
A.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata között kötendı megállapodás jóváhagyása
B.) Eplény Községi Önkormányzattal kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
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C.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely
tagintézményének megszüntetése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
4.

Hozzájárulás a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjára” kiírt pályázat benyújtásához
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Napirendek tárgyalása:
1.

Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító
okiratának módosítása
B.) Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza alapító okiratának
módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Némedi Lajos:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az elıterjesztésben az ide vonatkozó
jogszabály T/8888 számú törvényjavaslatként szerepel. Idıközben kihirdetésre
került a 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérıl. Ebben az értelemben teljes elıterjesztést tárgyalhat a Közgyőlés,
melyet reményei szerint el is fogadnak.
Az A.) napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
386/2012. (XII.13.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje intézmény alapító
okiratának módosításáról

5

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje, mint költségvetési szerv Alapító
Okiratát Módosító Okiratot a jelen határozat mellékletében szereplı
tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje
Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
A B.) napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
387/2012. (XII.13.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza intézmény alapító okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém
Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza Alapító Okiratát Módosító
Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában: 2013. január 1.
2-es pont vonatkozásában: 2012. december 20.
Felelıs::

Dr. Mohos Gábor jegyzı
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Az intézkedés végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Angyal Éva irodavezetı
2.

Az Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıjének kinevezése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Porga Gyula:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Majzik Tímeát, Mészárosné Visi Erikát
és Gyırffy Józsefet, akik benyújtották pályázatukat.
Némedi Lajos:
Elmondta, hogy a bíráló bizottság Gyırffy József pályázó megbízását támogatta.
Kérte a Közgyőlés tagjait, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
Porga Gyula:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázók hozzájárultak a napirendi pont nyilvános
ülésen történı tárgyalásához.

Gerstmár Ferenc:
Polgármester úr elmondta és az elıterjesztésben is olvasható, hogy a pályázók
hozzájárultak a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához. Ezzel szemben
Veszprém város honlapján az elıterjesztést nem lehet megtalálni. A nyilvánosságot
nem tudja értelmezni. A nyilvánossághoz hozzátartozik, hogy az elıterjesztés a
honlapra is kikerül.
Némedi Lajos:
A pályázók a nyilvános tárgyaláshoz járultak hozzá, de az elıterjesztés olyan
tartalmú, ami miatt nem lehetett feltenni a honlapra.
Gerstmár Ferenc:
Nem tudja, hogy az elıterjesztés milyen adatot tartalmaz, ami nem lehet nyilvános.
A nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz hozzátartozik, hogy az elıterjesztés is
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nyilvános. Az elıterjesztésben szerepel, hogy a pályázati anyagok a személyzeti
csoportnál, Kovács Judit csoportvezetınél megtekinthetıek. Nyilván abban
lehetnek olyan adatok, melyek személyhez kapcsolódóak. Az elıterjesztés milyen
adatot tartalmaz, ami miatt ne lehetne a honlapon nyilvános?
Porga Gyula:
Kérdezte Gerstmár Ferenc képviselı urat, hogy nem ismeri az elıterjesztés
tartalmát? (Mikrofon bekapcsolása nélkül Gerstmár Ferenc válaszolta, hogy ismeri.)
A tegnapi egyeztetés során is jelezhette volna ezt, akkor a szükséges lépéseket meg
tudták volna tenni. Sajnálatát fejezte ki, hogy ez nem történt meg.
Némedi Lajos:
Javasolta, hogy zárják le ezt a kérdést. Ígéretet tett arra, hogy az elıterjesztés utólag
felkerül a honlapra.
Katanics Sándor:
Ügyrendi jelzés keretében kérte, hogy jegyzı úr nyilatkozzon, hogy hiba történt és
az elıterjesztés felkerül a város honlapjára.
Porga Gyula:
A hozzászólások során jegyzı úr többször jelezte, hogy hozzá szeretne szólni a
vitához.
Dr. Mohos Gábor:
Nem állítaná azt, hogy hiba történt, mivel a honlapot nem ellenırizte le. Az
elıterjesztésben rögzítve van, hogy a pályázók hozzájárultak a nyilvános üléshez.
Nincs akadálya annak, hogy a feltöltésre kerüljön az elıterjesztés. Minden ilyen
esetben ez meg szokott történni. A nyilvánosságot mindenképpen tudta biztosítani
a Közgyőlés, ha valaki meg akarta tekinteni, azt a hivatalon keresztül megtehette.
Véleménye szerint a Közgyőlés a döntést jogszerően meg tudja hozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
388/2012. (XII.13.) határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetıi kinevezésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Gyırffy Józsefet
(szül.: Várpalota, 1964. október 17., lakcím: 8105 Pétfürdı, Zalai Gy. u. 10.) az
Intézményi Szolgáltató Szervezethez 2013. január 1-tıl 2017. december 31-ig
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi és egyidejőleg erre az idıre megbízza az
intézmény vezetésével.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
2012. december 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
Végrehajtásért felelıs: Kovács Judit csoportvezetı
Porga Gyula:
Gratulált és sok sikert kívánt Gyırffy Józsefnek. Elmondta, hogy ez egy új és
fontos intézménye Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A másik két
pályázónak megköszönte, hogy benyújtották pályázatukat. Feltételezi, hogy a
szakmai zsőrinek nem volt könnyő dolga három jó pályázó közül a legjobbat
kiválasztania.
3.

Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:

A.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata között kötendı megállapodás jóváhagyása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
Hartmann Ferenc:
Megítélése szerint, ami ma Magyarország oktatási rendszer átalakítása címszó alatt
zajlik, az nem más, mint az oktatási rendszer tudatos szétverése. Az intézmények
államosításával az önkormányzatiság, a helyi autonómia bástyáját foglalja el az
állam, ami után „sarcot” is szed. Veszprém városában kevesebb, mint felére
csökkent a költségvetés, melynek több, mint 10 %-át kell ezen intézmények
mőködésére biztosítani. Errıl döntöttek. A rendszer átalakítása több elemet
tartalmaz, melyek közül néhány kulcselemet említett: a tankötelezettség
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korhatárának csökkentését, a közoktatás államosítását, a felsıoktatási keretszámok
csökkentését. Ha körülnéznek a nagyvilágban, kiváltképp Európában, akkor látható,
hogy a felvilágosult társadalmaknak ennek a folyamatnak az ellenkezıje zajlik. Nem
szőkítik, hanem bıvítik az oktatási lehetıséget, segítve a társadalmi mobilizációt
szem elıtt tartva az esélyegyenlıséget. A társadalom többségének ebbıl a
folyamatból kezd elege lenni. A mostani elıterjesztésen is látszik, hogy az egész
folyamat kapkodva, fejetlenség mellett zajlik. Nem biztos abban, hogy a
megállapodást aláírók mindegyike rendelkezik azzal a jogosítvánnyal, ami lehetıvé
teszi az aláírást. Ez a folyamat számára és a szocialisták számára elfogadhatatlan,
ezért nem támogatja.
Gerstmár Ferenc:
Minden átalakítás esetében érdemes feltenni azt a kérdést feltenni, hogy milyen
eredménnyel kecsegtet a változtatás? Ki jár jól vele? Jelen esetben ki jár jól az
oktatási feladatok ellátásnak átalakításával: a diákok, a pedagógusok, az eddigi
fenntartó önkormányzatok, az oktatás ügye? Kíváncsi lenne arra, hogy FIDESZ-es
képviselı társai személyesen egyetértenek-e a lezajló folyamattal, vagy csak, „mint
szem a láncban”, szavazatukkal biztosítják a felülrıl elrendeltek végrehajtását.
Katanics Sándor:
Reménykedett abban, hogy képviselı társai, akik a város javát igyekeznek
munkájukkal szolgálni, el fogják mondani azt, hogy ezzel a döntéssel nem értenek
egyet. Meglepıdve látta és látja, hogy véleményüket nem mondják el egy olyan
döntés meghozatalánál, ami az önkormányzatiság történetében példátlan. 22 éve a
városban élık büszkén mondhatják, hogy képesek a maguk sorsát rendezni.
Élhetnek azzal a jogosítványukkal, hogy a törvény szabta keretek között
mőködjenek. A jelenlegi döntéssel nagymértékő vagyonátadás történik úgy, hogy a
mőködtetés itt marad. Minden önrendelkezési jogot, jogosítványt elveszítenek.
Mindannyian képviselıi esküt tettek, melynek utolsó mondata úgy szól, hogy
„Minden igyekezetemmel Veszprém javát szolgálom.” Véleménye szerint ezzel a
döntéssel nem szolgálják Veszprém város javát. Ez egy diktátum, melyet a
törvényalkotó eldönt, a 2/3-os többség pedig érdemi vita nélkül átviszi.
Országszerte önkormányzatok kényszerültek arra, hogy már egyszer meghozott
döntésüket megváltoztassák. Több önkormányzat nem akarta intézményét,
vagyontárgyait megtartani, mert úgy gondolták, hogy a jelenlegi költségvetési
helyzetben nem tudják kitermelni azokat az adóforintokat, melybıl tudják
mőködtetni az oktatási intézményeket. Legutóbb már elmondta, hogy a Közgyőlés
egyfajta fölülrıl jövı „nyomásra” kénytelen volt dönteni. Egyetértett azonban azzal,
hogy legalább a mőködtetést próbálják tartani. A környezı településeken –
Balatonfüred, Balatonalmádi – úgy döntöttek, hogy az intézményrendszerrıl
„lemondanak”, azonban azt hallotta, hogy azzal tartják „sakkban” ıket, hogy az
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adósságállományuk bizonyos részét attól függıen vállalják át, hogy tartják-e
vagyontárgyaikat, vállalják-e a felelısséget a fenntartásra vagy sem. Ha az esküket
követve akarnak dönteni, akkor nem támogatják ezt a döntést. Nagy a többség
felelıssége. Nyilván az ellenzék nemmel fog szavazni, de lesznek még olyan idık,
amikor majd nemcsak a lelkiismeretükkel kell majd elszámolni. Jelen pillanatban
minden mőködı felszámolása zajlik arra való hivatkozással, hogy ez az ország
érdeke. Ez azonban csak a hatalom megırzésének az érdeke. Ilyen módon tudnak
mindenkit az ellenırzésük alá vonni. Nem szabadna egy demokratikus
berendezkedéső országban ilyen döntést hozni. Véleménye szerint ez bőn.
Halmay György:
Hozzászólásában elmondta, hogy az államosítás 1948/49-ben volt, amikor néhány
hét alatt mindent elvettek. Annak a pártnak a jogutódjai a mai napig ott ülnek az
önkormányzatokban és a Parlamentben. Tény, hogy az elmúlt 20 évben a
közoktatás állami feladat volt olyan rendszerben, amikor az állam finanszírozást
nem biztosított, a feladatot azonban el kellett látni. A nemzetközi
összehasonlításokban látható volt, hogy Európában két ország volt, ahol az olló, a
szórás a gyerekek teljesítményében rosszabb volt, mint Magyarországon. Ezt az
okozta, hogy az országban több önkormányzat a finanszírozás hiánya miatt
képtelen volt az oktatást megfelelı szinten ellátni. Ebbıl következett, hogy az
önkormányzatok bezárták iskoláikat, rosszabb helyzetbe kerültek, ezért állami
felelısségvállalás kell. Ha a közoktatás, köznevelés megszervezése állami feladat,
akkor állami garancia kell, ezt az állam vállalja is. A köznevelési törvényben nincs
benne, hogy az önkormányzat ne biztosíthatna plusz forrást, ne indíthatna
különbözı feladatok ellátására szakköröket, önképzı köröket. Az önkormányzatok
ezeket eddig is saját bevételükbıl finanszírozták. Véleménye szerint akkor, amikor
az állam vállalja a finanszírozás legnagyobb részét – a pedagógus és a pedagógus
munkát segítık bérét – a vagyont pedig a tulajdonosnál hagyja, akkor nem
államosítás, hanem állami feladatelvállalás történik.
Nagy Piroska:
Tény, hogy az utóbbi két évben az állam és közigazgatás reformja olyan folyamatot
indított el, melyet az elmúlt 20 évben nem tapasztalhattak. Nem volt olyan modell,
tapasztalat, melybıl megalapozott döntést lehetett hozni, de az eddigi helyzet is
tarthatatlanná vált. Volt olyan idıszak, amikor néhány párt azt mondta, hogy az
állam rossz gazda, erıs önkormányzatokat akartak. Véleménye szerint az állam, a
közigazgatás és az önkormányzat reformálásra szorul. Abban lát veszélyt, hogy ez
milyen mértékben és ütemben történik. Kétségei vannak, hogy a létszámot tekintve
milyen mértékő költségmegtakarítás várható, a vagyonelemeket számba véve a
bankok hogyan fognak tárgyalni, hogyan fogják minısíteni az eseményeket:
vagyonvesztésnek vagy vagyontartásnak. A banki rendszerben is változás van. Nem
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mondhatják azt, hogy rossz döntést hoznak, ha igennel szavaznak. Az egy év
kifutási idı alatt vannak olyan lehetıségek, melyben lehet közelíteni vagy távolítani
az elképzelést. Biztos abban, hogy lesznek még nehézségek, de az állam szerepét
nem hibáztatja. Véleménye szerint ennek az átalakulásnak végbe kell menni. Abban
nem biztos, hogy ilyen gyors ütemben és mértékben, ilyen átláthatatlan jogszabályi
környezetben. Ebben lát kétséget, ezt azonban a jövı meg fogja oldani.
Porga Gyula:
Katanics Sándor képviselı urat hallgatva egy régi történet jutott az eszébe, ami a
Parlamentben játszódott le. Szájer József képviselı, akkori frakcióvezetı úr egy
ellenzéki szocialista képviselınek azt mondta, hogy „Önök megtanulták a
demokrácia nyelvét, de a nyelvtanát nem értik.” Nincs szó diktátumról. Egy legitim
módon megválasztott Országgyőlés hozott egy jogszabályt, melynek végrehajtása
történik. Ez a demokrácia nyelvtana. Lehet keresni az okot, hogy miért nyerték meg
2/3-dal a parlamenti választásokat. Végig kellene gondolni azt a 4 évet, mely alatt a
szocialisták kormányoztak. Feltételezi, hogy annak a 4 évnek komoly szerepe volt
abban, hogy 2010-ben ez a kormányzati többség létrejöhetett. Halmay György
bizottsági elnök úr pontosan elmondta, hogy mi volt a teljes rendszer átalakításának
az eredıje, miért vált szükségessé az önkormányzati rendszer átalakítása. Egy
finanszírozható rendszert kell felállítani, ami a különbségeket kiegyenlíti. Bízik
abban, hogy a veszprémi közoktatás minıségéhez többen fognak felzárkózni. Az
oktatási rendszerben a legfontosabb a gyermek. A veszprémi gyerekek 2013. január
1-jén ugyanabba az iskolába, ugyanahhoz a tanító nénihez fognak bemenni,
ugyanabba az épületbe, ahova eddig. Képviselıként abban érdekeltek, hogy az
átalakítást sem a szülık, sem a gyerekek ne vegyék észre. Az Önkormányzatnak és a
létrejövı tankerületnek ez az alapvetı feladata. A Közgyőlés egy politikai testület,
értelemszerően a nagypolitika beszivárog. Az ellenzéki képviselı társaknak
tulajdonképpen nem az elıterjesztéssel van problémája, hanem azzal a törvénnyel,
amit az Országgyőlés elfogadott.
Katanics Sándor:
Nem vonta kétségbe, hogy legitim módon jutott a Kormány a 2/3-os többséghez.
Azt vitatta, hogy hogyan jutott ehhez. Nem kizárt, hogy az elızı Kormány követett
el hibákat, ezt soha nem cáfolta. A fı probléma, hogy a választók elhitték,
reménykedtek a kommunikációt hallva, hogy a dolgok megváltoznak. Mára kiderült,
hogy azok az állítások nem igazak. Példaként említette, hogy miniszterelnök úr
akkor a tandíjról hogyan beszélt, ezzel szemben milyen intézkedéseket vezetett
most be. Nem volt szó arról, hogy „szétverik” a ’89-es Alkotmányt, az
Alkotmánybíróságot, az intézményeket az ellenırzésük alá vonják. Ezek az
emberek ma is szeretnének a dolgaikba beleszólni. Szeretnének beleszólni abba,
hogy az önkormányzat milyen ügyeket, hogyan intézhet. Errıl beszélt, a többség
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felelısségérıl. Nem azzal van a baj, hogy nem értik a demokrácia nyelvtanát,
hanem azzal, hogy mire a választók megtanulták volna, addigra elveszik a
lehetıségét, hogy értsék is.
Némedi Lajos:
Ügyrendi jelzés keretében javasolta Katanics Sándor képviselı úrnak, hogy
kezdeményezzen politikai vitanapot Orbán Viktor 1988-89-es megszólalásairól, az
Alkotmánybíróság körében történt intézkedésekrıl és az egyéb itt felsorolt, számára
fájlalt politikai döntésekrıl. Kérte, hogy térjenek vissza a napirendi pont
tárgyalásához.
Hartmann Ferenc:
Némedi Lajos alpolgármester úr hozzászólása ügyrendi jelentkezés mögé bújtatott
politikai hozzászólás volt. Az, hogy szakmailag vagy társadalmilag megalapozott
vagy jó-e a döntés, az nem attól függ, hogy 2/3 hozza vagy 50 %. Nem a 2/3-ról és
a választási eredményekrıl, hanem az átalakításról beszélt.
Porga Gyula:
Nem emlékszik arra, hogy az ellenkezıjét állította volna. Képviselı úr is a teremben
volt, hallhatta, hogy mit mondott.
Az A.) napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 12 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
389/2012. (XII.13.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata között kötendı megállapodás jóváhagyásáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy dönt, hogy
– az elıterjesztés 1. sz melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı megállapodás tervezetét.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott megállapodás
aláírására.
Határidı: 2012. december 13.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
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Az intézkedés végrehajtásáért felel: Schindler Lászlóné irodavezetı
2.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a jóváhagyott és aláírt
megállapodás alapján az abban foglalt intézkedéseket határidıben tegye meg.
Határidı:
2012. december 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyzı
Az intézkedés végrehajtásáért felelnek: Scher Ágota irodavezetı
Schindler Lászlóné irodavezetı
B.) Eplény Községi Önkormányzattal kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
Porga Gyula:
Szeretettel köszöntötte Fiskál János urat, Eplény Község Önkormányzatának
polgármesterét.
Czaun János:
A két önkormányzat kapcsolata nem szakad meg, ezt az elıterjesztés címe nem
tükrözi. Továbbra is számítanak az eplényi gyerekekre. Örömét fejezte ki, hogy jó
kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatok és a gyerekek között. Megköszönte az
eddigieket és egy új jövı reményében a döntést támogatni fogja.
Némedi Lajos:
Elnézést kért Czaun János képviselı úrtól, valóban nem kellı hangsúllyal lett
megfogalmazva, hogy a Gyulafirátóti Általános Iskolába fognak továbbra is járni az
eplényi gyerekek.
A B.) napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
390/2012. (XII.13.) határozata
az Eplény Községi Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Eplény Községi Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012.
december 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti a 2009-ben Eplény
Községi Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás létrehozásáról
szóló megállapodást.

2.

Az eplényi tanköteles tanulókat a Veszprém Megyei Kormányhivatal döntése
szerint továbbra is a Gyulaffy László Általános Iskola fogadja.

3.

Eplény Községi Önkormányzat a Gyulaffy László Általános Iskola
mőködtetéséhez – más megállapodás alapján - hozzájárul.

Határidı: 2012. december 15.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felelıs köztisztviselı:

Schindler Lászlóné irodavezetı

A Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
391/2012. (XII.13.) határozata
a Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. december
31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti a 2007-ben Felsıörs Község
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Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló
megállapodást.
2. A Közgyőlés úgy dönt, hogy felsıörsi Malomvölgy Általános Iskola 2013. január
1-jétıl továbbra is a Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye lesz.
3. Veszprém MJV Önkormányzata és Felsıörs Község Önkormányzata 2013
márciusában pénzügyi elszámolást készít a költségvetési hozzájárulásokkal
kapcsolatosan.
4. Felsıörs Község Önkormányzata eleget tesz a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0986-os
kódszámú pályázat során a felsıörsi tagintézménybe került eszközökre
vonatkozóan a pályázatban elıírt fenntartási kötelezettségeinek.
Határidı: 2012. december 15.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felelıs köztisztviselı:

Schindler Lászlóné irodavezetı

C.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely
tagintézményének megszüntetése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
A C.) napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
392/2012. (XII.13.) határozata
a Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely
tagintézményének megszüntetésérıl
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Deák Ferenc
Általános Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely tagintézményének
megszüntetését a határozat mellékletének megfelelıen 2012. december 31-ei
hatállyal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Deák Ferenc Általános
Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely tagintézményének megszüntetı
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okiratát, és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:

Schindler Lászlóné irodavezetı

A Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
393/2012. (XII.13.)határozata
A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely alapító okiratának
módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Deák Ferenc
Általános Iskola és Központi Mőhely, mint költségvetési szerv Alapító
Okiratát Módosító Okiratot a jelen határozat mellékletében szereplı
tartalommal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Deák Ferenc Általános
Iskola és Központi Mőhely Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt
jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága részére.

Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:

Schindler Lászlóné
Oktatási és Sport Irodavezetı

Porga Gyula:
Megköszönte a megállapodások elkészítésében részt vevı munkatársak munkáját. A
parlamenti döntés és a rendkívüli közgyőlési ülés idıpontja között igen rövid idı
állt rendelkezésre. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlés
abban érdekelt, hogy az átmenet valóban adminisztratív átmenet legyen. A
Közgyőlés a továbbiakban is ugyanolyan gondossággal fogja követni a közoktatási
intézményekben zajló munkát, mint ahogyan eddig is tette, ugyanazt az empátiát
kívánják gyakorolni az intézmények felett, mint eddig. A kinevezett tankerületi
igazgatónak, Szauer Istvánnak gratulált és sok sikert kívánt ehhez a feladathoz.
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4.

„Hátrányos Helyzető Tanulók Arany
Tehetséggondozó Programjára” kiírt pályázat benyújtásához
Hozzájárulás

a

János

Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
Porga Gyula:
Tájékoztatásul elmondta, hogy az érintett tanuló törvényes képviselıje hozzájárult a
napirendi pont nyilvános ülésen történı tárgyalásához.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
394/2012. (XII.13.) határozata
a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjára” kiírt pályázat benyújtásához történı hozzájárulásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Hozzájárulás a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára”
kiírt pályázat benyújtásához” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy dönt, hogy
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul,
hogy Soltis Zalán Levente a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja neve: Rövid Eleonóra) Veszprém Megyei
Jogú Város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.

3.

A Közgyőlés felhatalmazza Porga Gyula polgármestert az elıterjesztés 1.
számú mellékletének aláírására és a pályázat benyújtására.

Határidı: 2012. december 13.
Felelıs: Porga Gyula polgármester az aláírásért,
Schindler Lászlóné irodavezetı a végrehajtásért
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Porga Gyula:
Megköszönte a Közgyőlés tagjainak az ülésen való részvételt. A Közgyőlés
következı ülésére 2012. december 20-án kerül sor.
A Közgyőlés több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester 8 óra 50 perckor
az ülést berekesztette.

k.m.f.

Porga Gyula
polgármester

Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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