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Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági és
00
Sport Bizottságának 2011. november 16-án 09 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 206. sz.
Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen megjelent:
Halmay György László bizottsági elnök
a bizottság képviselő tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea
Katanics Sándor
05
Némethné Károlyi Jolán (érk.: 09 perckor)
Takács László
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Bán Mihály
Szűcs Attila
Tavas Vilmos
Varga Tamás
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda vezetője
Szauer István irodavezető
Schindler Lászlóné tanügyigazgatási ügyintéző
Matolcsi István sport ügyintéző
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Barták Péterné igazgató
Bácskai Sándor igazgató, Testnevelési és Sport Intézet (Pannon Egyetem)
Ebele Ferencné igazgató, munkaköz. vez.
Hegyiné Horváth Éva vezető óvónő, munkaköz. vez.
Horváth Éva igazgató
Janzsó Ádám irodavezető, VÁRFOK Alapítvány
Dr. Hartung Ferenc docens, Pannon Egyetem
Jakab Anna vezető, OEPMSzSz
Nagy Piroska képviselő, bizottsági elnök
Scher Ágota irodavezető
Halmay György László köszöntötte a bizottság tagjait és a megjelenteket, egyben
bemutatta a bizottság új tagját, Varga Tamást és a Pannon Egyetem képviseletében
megjelent Dr. Hartung Ferencet.
Megállapította, hogy a 9 fős bizottság 8 tagja megjelent, így az határozatképes.
Jelezte, hogy a Vegyes ügyek keretében Matolcsi István a diáksport-támogatásról és Janzsó
Ádám a Veszprémi Ifjúsági Kerekasztal tevékenységéről ad tájékoztatást.
Ezt követően a 9 fős bizottság jelenlevő 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
98/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
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Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2011. november 16-i nyilvános ülésén az alábbi
napirendek tárgyalására kerül sor:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
2. Tájékoztató a közösségi és az ifjúsági sport helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről és
létesítmény kihasználtságáról
3. Tájékoztató a Báthory István Általános Iskola munkájáról
4. Döntés sporttámogatási kérelmekről
5. Felhívás a 2011-es Sportévzáróra
6. Intézményi alapdokumentumok módosításának jóváhagyása
7. Maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése
8. Vegyes ügyek
05

Némethné Károlyi Jolán 09

perckor megérkezett.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
koncepciója
Scher Ágota rövid tájékoztatást adott előterjesztést meghatározó tényezőkről. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a koncepció előkészítését egyrészt a költségvetési törvényjavaslat,
másrészt a korábbi bizottsági illetve közgyűlési döntések határozták meg. A költségvetési
törvényjavaslat jelenlegi betervezett formája csak kis mértékben számol azokkal a
változásokkal, amelyek a magyar közigazgatásban várhatóan bekövetkeznek, akár az
oktatási rendszer, akár az egészségügyi átszervezések tekintetében. Emiatt számos
bizonytalanságot tartalmaz még az előterjesztés. A megítélése szerint ahhoz elégséges,
hogy a szakmai háttérmunka megkezdődhessen. Elindulhassanak azok a munkafolyamatok,
amelyek a határozati javaslatban megfogalmazásra kerültek. Ezekkel együtt lehet majd a
végleges költségvetést elkészíteni. Az anyaggal kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény is
megérkezett. Felolvasta azt a részét, amely legjobban árnyalja a bevétel és a kiadás oldal
közötti tetemes különbséget: „Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvény tervezete
folyamatosan változik, a közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogszabályok még csak
tervezetként érhetők el, így a könyvvizsgáló álláspontja szerint a bevételek csak kockázattal,
azonban a kiadások viszonylagos pontossággal becsülhetők meg. Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzat esetében a bevételek tekintetében az előzőekben elmondottaknak
megfelelően óvatosságot sejtet a koncepció, azonban a kiadások vonatkozásában – ahogy
azt az előterjesztés is megfogalmazza – visszafogottságot nem tükröznek a meghatározott
tervszámok, inkább túlzó volumenű célok megvalósítását foglalják magukban.”
Elmondta, a koncepció a forrás oldalon hitelfelvétellel nem számol, a beruházások
forrásaként sem, és – az elmúlt évi koncepciótól eltérően - a likvidhitel nagyságrendje sem
szerepel az anyagban. Ennek oka, hogy az önkormányzati hitelfelvétel folyamata is másfajta
szabályozást sejtet. Az már biztos, hogy a beruházási hitelek esetében kormányhivatali
jóváhagyás szükséges, a likvidhitel vonatkozásában még nem ismert pontosan a
szabályozás változása. Az illetékbevétel esetében már maga a törvénytervezet is úgy
fogalmaz, hogy az eddigi 50-50%-os illeték bevételi megoszlás, másfajta arányban történik
majd az állam javára. Végül elmondta, hogy a két összefoglaló tábla mellé odatették a
közgyűlési kötelezettségvállalásokat csokorba foglaló anyagot is, amely szintén hatással volt
a kiadási igények megfogalmazására.
Bán Mihály kiemelte az intézmények és a cafeteriának tekinthető 5.700 forintos étkezési
hozzájárulás megtartásának fontosságát.
Katanics Sándor kérdést és véleményt is megfogalmazott. Kérdést abban a tekintetben,
hogy van-e értelme a jelen körülmények között koncepciót készíteni. A véleménye szerint
még soha nem volt ilyen rossz a helyzet. Az Önkormányzatnak úgy kell az intézményeiről
gondoskodni, hogy fogalma sincs, hogy az intézményei esetleg állami kezelésbe kerülnek-e,
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vagy sem. Ha igen, akkor hogyan veszik át azokat és mikortól. A Kormány úgy módosít
törvényeket, hogy egyik nap beterjeszt egy javaslatot, amiben azt sugalmazza, hogy
várhatóan az adott döntések születnek, a másik nap jön egy módosító javaslat, amivel - 180
fokos fordulattal - homlokegyenest az ellenkezőjét állapítja meg. Ugyanakkor, azaz elvárás,
hogy az intézményvezetők, a gazdasági vezetők, a Pénzügyi Iroda vezetője és dolgozói
naprakészen, pontosan próbálják vázolni az előttük álló helyzetet. Nagyon nehéz és szinte
lehetetlen így gondolkodni és tervszerűen dolgozni. Meg lehet próbálni helyt állni és a
működés feltételeit biztosítani, de eléggé lehangolónak, drámainak tartotta a helyzetet.
Halmay György László: az elhangzottakra válaszolva elmondta, amennyiben a cafeteria
rendszer az Önkormányzat hatáskörében marad, illetve amennyiben befolyása lesz erre a
rendszerre, tartani fogja magát ahhoz a megállapodáshoz, amelyet az Önkormányzat a
Szakszervezettel kötött. A véleménye szerint, attól, hogy a helyzet bizonytalan és minden
rohamosan változik, még tervezni kell. Csak másféle módon kell tervezni: A tervezés során
több változatra kell felkészülni. A tervezés még akkor is nagyon fontos, ha a helyzet nehéz.
A célt látni kell és az eltervezett úton - a lehetőségekhez képest – végig kell menni. Ezért
nagyon fontos, hogy legyen koncepció, amire majd a törvények letisztázása után a tényleges
költségvetést meg lehet tervezni, fel lehet fűzni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi
99/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést az abban foglaltak szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szauer István irodavezető

2. Tájékoztató a közösségi és az ifjúsági sport
lehetőségeiről és létesítmény kihasználtságáról

helyzetéről,

fejlesztési

Nagy Piroska bevezetőjében elmondta, időszerűsége miatt került napirendre a tájékoztató.
Mindenki előtt világos, hogy a népegészségügy és az oktatásban a sport szerepe mennyire
jelentős feladatót ró az intézményvezetőkre, a testnevelő tanárokra és a magánemberekre.
Az intézmények tulajdonosváltását követően nem tudható, hogy azok a sportlétesítmények,
amelyek jelenleg az oktatási intézményekhez tartoznak és a szabadidő, a sport kulturális
eltöltését segítik, milyen szerződés alapján kerülhetnek vissza, ki fogja azokat finanszírozni?
Bízott abban, hogy ez az átmeneti időszak nem veti vissza a fizetőképes egyéni testnevelést
és sportot. Az előterjesztésben szereplő táblázat tanúsága szerint vannak olyan
lehetőségek, amelyeket jobban ki lehetne használni, nem csak az intézmények zárt falai
között, a nyílt pályákon, hanem pl. a lakótelepeken. A fejlesztési koncepció 2006 és 2010
között meghatározta az Önkormányzat egyfajta cselekvési lehetőségét, de a héten zajló
parlamenti döntések arra fogják késztetni a Bizottságot és az Önkormányzatot, hogy a
koncepciót a változások függvényében továbbgondolja. Ehhez várta az intézményvezetők, a
sportvezetők segítségét, javaslatait.
Katanics Sándor a Belvárosi Tornacsarnok további sorsa és a Közüzemi Zrt. mű
korcsolyapályája után érdeklődött.
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Halmay György László felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben szereplő, a
testnevelés óraszám csökkenésével kapcsolatos mondat az éppen aktuális állapotot tükrözi.
Bízott abban, hogy néhány hét múlva ez már nem így lesz. Az iskolai testnevelési órák
számának növekedését azért is várta nagyon, mert nem csak arra van szükség, hogy a
gyerekek többet mozogjanak, hanem hogy a nevelésük során a szemléletükbe beépüljön a
mozgás igénye. A különböző mozgásos, sportos tevékenységek a szemléletüket, a
jellemüket olyan módon formálja, hogy az egészséges életmód és a sportos életmód
természetes igényük legyen. Elmondta, az igazgatók talán meg tudják erősíteni abban, hogy
ahhoz, hogy ilyen siralmas állapotba került szabadidő sport, az amatőr sport
Magyarországon, erőteljesen hozzájátszott az a több évtizedes szemlélet, hogy a tornaóra
helyett lehet matematika órát tartani, lehet versenyre felkészülni, stb. Nem vették figyelembe
a testnevelés fontosságát, mert akkor a gyerekek természetes módon kijártak és az egész
délutánjukat, amit lehetett a szabadban töltötték. Természetes mozgásformákkal közösséget
alkottak, sportoltak. Ez az oka annak, hogy ilyen egészségtelen szemléletmódú a lakosság.
Mindez Veszprémre nem igaz teljesen, mert pl. csak a városi kispályás labdarugó
bajnokságon mintegy 110 csapat vesz részt, és ez csak egy sportág a sok közül. A
problémát abban látta, hogy nem tud továbbfejlődni az amatőr és szabadidő sport. A pályák
és a tornatermek hihetetlenül túlzsúfoltak. Jelenleg a szabadidősávban meglehetősen
drágán lehet tornateremhez jutni. Pl. a Szilágyi Diáksport Egyesület is fizet azért, hogy a
„szilágyis” gyerekek a délutáni idősávban bejárhassanak a Tornacsarnokba. A rendelkezésre
álló tornatermek mérete olyan, hogy komoly versenysportra gyakorlatilag alig-alig
alkalmasak. Pl. csak egy-két terem alkalmas kézilabda mérkőzés lebonyolítására. Kültéri
sportpályából viszonylag sok van a városban, de ezeknek az állapota sok kívánni valót hagy
maga után. Az aszfalton való futás, labdarúgás nem a legegészségesebb sporttevékenység,
annál puhább borítású talajra lenne szükség. Jobb lenne, ha ezeket a pályákat műanyag
borítással, műfüves borítással lehetne felhasználóbaráttá tenni. A 2003-ban átadásra került
műfüves pálya igénybevétele nagyon magas. Emiatt a karbantartása is nagyon nehézkes.
Lassan aktuális lenne a cseréje. Tanulmány készül továbbá annak érdekében, hogy a
rendkívül zsúfolt és nehézkesen használható Belvárosi Tornacsarnok jelenlegi állapotából
miként lehetne továbblépni. Nagyon nagy szükség lenne a városban egy-két nagyobb
méretű tornateremre, vagy olyan egyszerűbb felépítésű sportcsarnokra, ahol pl. a kézilabda
utánpótlás vagy a Futsal Egyesület és annak utánpótlás csapatai gyakorolhatnának. A
Belvárosi Tornacsarnokot jelenleg három intézmény használja, ez több mint ezer tanulót
jelent. Ezt a helyzetet jó lenne valamilyen módon megoldani. Az Érsekség ezért gondolta azt,
hogy komoly vételi ajánlatot tesz. A NEFMI Államtitkársága egyik osztályvezetőjének
információja szerint a Társasági Adótörvény lehetőséget teremt arra, hogy 30%-os önerővel
az Önkormányzat tornatermet, tornacsarnokot építsen. A véleménye szerint nem lenne rossz
gondolat, ha valahol a város belső részében épülne még egy olyan tornaterem, amely az
igényeket ki tudja elégíteni.
A Belvárosi Tornaterem a tulajdonosváltás esetén is a helyén marad és ugyanúgy, mint
eddig – a piac által meghatározott bérleti díjért - szolgálja a város sportolni szándékozó
rétegét.
Nagy Piroska röviden beszélt a műjégpálya kihasználtságáról és arról, hogy az említett új
sportpálya megépítése előtt feltétlenül áttekintené az ARÉNA kihasználtságát.
Bán Mihály jelezte, hogy a bizottság 2011. II. féléves munkatervéhez korábban leadott A
tömegsport helyzete és a tömegsport rendezvények című napirendi javaslata részben
érinti az elhangzottakat. A közösségi sporttal kapcsolatos része miatt javasolta, hogy a
tárgyalására – a most elhangzott tájékoztató ismeretében – a későbbiekben térjen vissza a
bizottság.
Katanics Sándor kérte, hogy a képviselők legkésőbb a Közgyűlésen kapjanak tájékoztatást
a műjégpálya helyzetéről. Jelezte, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblázat – a véleménye
szerint – nem teljes, pl. több intézmény esetében nem tartalmazza a külső pályákat. Kérte a
táblázat mielőbbi kiegészítését, az adatok pontosítását.
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Forgóné Kelemen Judit Andrea megkérdezte, van-e lehetőség annak kivizsgálására, hogy
az ARÉNA milyen mértékben nyitható meg a városi közösségi és ifjúsági sport előtt?
Halmay György László ígéretet tett arra, hogy a kivizsgálást követően a bizottság tagjai
tájékoztatást kapnak annak eredményéről.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A bizottság elnöke köszönetet mondott a tájékoztató elkészítéséért és a napirend tárgyalását
lezárta.

3. Tájékoztató a Báthory István Általános Iskola munkájáról
Barták Péterné köszönetet mondott az Oktatási Iroda dolgozóinak és az igazgatói
munkaközösség tagjainak azért, hogy 2007 – ben átsegítették az intézményvezetés kezdeti
nehézségein. Külön köszönte a közoktatási típusú sportiskolai oktatás 2008. évi
bevezetésének lehetőségét.
Némedi Lajos emlékeztette a jelenlevőket arra, hogy az igazgató asszonynak milyen
szomorú, sajnálatos esemény kapcsán kellett átvennie az intézmény vezetését. A
tapasztalata szerint az igazgató asszony sikeresen megbirkózott ezzel a feladattal, nagyon jó
munkát végzett az iskola vezetésében. Külön kiemelte a pedagógusok közötti, illetve a
pedagógusok és a szülők közötti jó kapcsolatot. Az intézményben jó közösség
tevékenykedik, kiemelt színvonalú nevelő-oktató munka folyik, ahogy ezt különböző
versenyeredményeik is igazolják.
A hozzászólása végén az igazgató asszony eddigi tevékenységét megköszönte, és további
sok sikert, eredményes munkát kívánt.
Némethné Károlyi Jolán gratulált az intézményben folyó eredményes munkához. Külön
kiemelte azt a tevékenységet, amelyet a dolgozók az iskola hagyományainak megőrzése,
hagyományainak bővítése és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-oktatása érdekében
kifejtettek.
Halmay György László is elismerően szólt a lakótelepi iskola elkötelezettségéről, az egyes
versenyeken elért eredményes szerepléséről, az intézményben folyó magas színvonalú
nevelő-oktató munkáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A bizottság elnöke a tájékoztató készítését megköszönte. További eredményes, jó munkát
kívánt és a napirend tárgyalását lezárta.

4. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Halmay György László röviden beszélt a Fény Sportegyesület munkájáról. Elmondta, olyan
mozgásos tevékenységet végeznek a kisgyerekekkel, amely megelőzi, javítja a tanulási
nehézségüket. A Sportegyesület munkáját fontosnak, hasznosnak ítélte, egyben támogatta a
kérelmét.
Katanics Sándor javasolta a sport évzáróra és a sporttámogatási kérelmekre biztosított
összeg nagyságának újragondolását.
Halmay György László a javaslattal egyetértett, egyben megjegyezte, a városban több mint
ötven sportegyesület működik és a véleménye szerint, szinte mindegyik messze erején és
lehetőségén felül teljesít. Ezt évente egy alkalommal valamilyen módon elismerni és a
rendezvénynek méltó körülményeket biztosítani nem felesleges pénzkidobás.
Bán Mihály a Veszprémi Taekwando Sportegyesület kérelmében jelzett alapra kérdezett rá.
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Szauer István válaszát követően a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal az
alábbi
100/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága Veszprém Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19) önkormányzati rendeletben
kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva az alábbi sporttámogatásokat
nyújtja:
HEMO Sakkegyesület
Gizella Veszprém SE
A Fény Sportegyesület
Veszprémi Taekwondo SE
Veszprém MJV Sportévzáró
Összesen:

100.000.- Ft
300.000.- Ft
100.000.- Ft
100.000.- Ft
500.000.- Ft
1.100.000.- Ft

A bizottság felkéri az elnököt, hogy az egyesületeket a döntésről tájékoztassa és
intézkedjen a szükséges rendelkezések megtételéről.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Halmay György bizottsági elnök
Szauer István irodavezető a határozatban foglaltak végrehajtásáért
5. Felhívás a 2011-es Sportévzáróra
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
101/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy felhívással fordul Veszprém MJV polgárai felé, hogy tegyenek
javaslatokat „Veszprém MJV legjobb sportolója 2011” cím adományozására, az
előterjesztésben szereplő tartalommal.
A bizottság a beérkezett javaslatok alapján 2011. december 07-i ülésén tesz javaslatot a
cím odaítéléséről.
Határidő: 2011. december 07.
Felelős. Halmay György bizottsági elnök
Szauer István irodavezető a határozatban foglaltak végrehajtásáért

6. Intézményi alapdokumentumok módosításának jóváhagyása
Forgóné Kelemen Judit Andrea a jelenlevő intézményvezetőktől megkérdezte, a
tapasztalatuk szerint okoz-e konfliktushelyzetet a kollégák körében, hogy januártól a
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közoktatási intézményben még nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely? (sem diáknak,
sem dolgozónak)
Az intézményvezetők válaszát követően a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal
az alábbi
102/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium,
a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola,
a Veszprémi Középiskolai Kollégium,
a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon,
a Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola,
a Kastélykert Körzeti Óvoda

házirendjét jóváhagyja.
Felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetőjét, hogy az érintett intézmények vezetőit erről
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szauer István irodavezető

7. Maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
103/2011. (XI. 16.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
engedélyezi - a közoktatási törvényben meghatározottak szerint - a fenntartásában
működő Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 11.a osztályában a
maximális osztálylétszám túllépését 2011/2012-es tanévre.
Felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetőjét, hogy az engedélyezésről az érintett
intézményt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szauer István irodavezető
8. Vegyes ügyek
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A napirend keretében két téma került megtárgyalásra:
Matolcsi István emlékeztette a jelenlevőket a bizottság októberi ülésén
elhangzottakra: a bizottság a 29/2011. (III.23) OISB sz. határozata alapján döntött a
2011-es sporttámogatási keretekről. A további sporttámogatási kérelmek, igények
kielégítésére tartalékalapot képzett. Ebből 2.000 eFt szabadidő és diáksport
szakfeladat. A szakfeladat terhére kerül sor többek között a decemberben
megrendezésre kerülő diáksport évzáró ünnepség költségének kifizetésére és a
diáksport terén eredményesen szereplő iskolák támogatására. A jutalmazás
sporteszközök vásárlásából áll. Az Oktatási és Sport Iroda az értékeléshez objektív
pontozási rendszert használt: az általános iskolákat elsősorban a diákolimpiai
eredményeik, a középiskolákat az un. Szeiberling Mátyás Kupa városi diákversenyen
elért eredményeik alapján értékelte. Ebben az évben a keretből 6 általános iskolát és
4 középiskolát sikerült jutalmazni az alábbiak szerint:
Báthory István Általános Iskola
120.000;Dózsa Gy. Általános Iskola
100.000;H. Botev Általános Iskola
100.000;Deák F. Általános Iskola
100.000;Gyulaffy L. Általános Iskola
90.000;Simonyi Zs. Ének-Zenei és Testnev. Általános Iskola
90.000;Lovassy L. Gimnázium
100.000;Vetési A. Gimnázium
100.000;Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
100.000;Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola
100.000;Janzsó Ádám tájékoztatásként elmondta,
° egy korábbi pályázaton elindítottak egy kezdeményezést, ami akkor a Veszprémi
Ifjúsági Kerekasztal nevet viselte. A későbbiek folyamán ez a kezdeményezés
WIFI nevet kapott: Veszprémi Fiatalokért megjelöléssel. Nagyon sok civil
szervezet, intézmény és ifjúsági tagozat csatlakozott hozzá. A cél az volt, hogy
azok, akik az ifjúság területén tevékenykednek, de nem tartoznak intézményi
rendszerbe, össze tudják gyűjteni azokat az információkat, amivel új képet tudnak
majd adni a város ifjúsági koncepciójához. Két munkacsoport jutott el egy-egy
komolyabb anyag kidolgozásáig. Ezt a két anyagot a bizottság decemberi ülésén
tervezné bemutatni. A véleménye szerint az mindenképpen eredménye a
projektnek, hogy - várhatóan - 2012. január 1-től megnyitásra kerülhet Veszprém
első Ifjúsági Háza. Egy olyan hely, zártkörű közösségi tér, ahol a fiatalok,
dohányfüst és alkoholmentes helyen, a fogyasztás kényszere nélkül
találkozhatnak. Az Ifjúsági Ház megpróbál majd segítséget nyújtani minden olyan
kérdésben, ami a 14-30 éves korosztályt érdekelheti.
° az információi szerint a közeljövőben a TÁMOP keretén belül megjelenik egy
egészséges életmódra ösztönöző és nevelő program. Az Alapítvány szívesen ad
tájékoztatást a program után érdeklődőknek és igény esetén segítséget ad a
pályázat megírásában is.
° az Alapítvány alapvetően pályázati úton próbál támogatásokat szerezni. Jelenleg
elindultak egy pályázaton, ahol családon kívül nevelkedő gyerekeknek próbálnak
megfelelő támogatást szerezni, önkéntes foglalkozásaik megvalósításához. Pl.:
hajléktalanoknak ételt osztanak, beteg gyerekeknek és időseknek segítenek stb.
A pályázatot – melyet az egyik bank írta ki - a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi
Központtal közösen készítették. Az feltételek között szerepelt: szavazatok
gyűjtése a facebook-on. A legtöbb szavazatot gyűjtő első három pályázó
automatikusan meg fogja kapni az anyagi támogatást. A pályázat jelenleg a 7.
helyen áll. Végül a szavazatok gyűjtéséhez kérte az intézményekben dolgozók
segítségét.
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A hozzászólást követően a bizottság elnöke javasolta, hogy az említett – szavazatgyűjtő –
levél a bizottság tagjainak a támogatásával kerüljön kiküldésre.
A javaslatát követően a 9 fős bizottság jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal, 104/2011. (XI.
16.) OISB sz. határozatával támogatta, hogy a Raiffeisen Bank Közösen programjával
kapcsolatos levél az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatásával kerüljön kiküldésre.
10
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, az elnök 10 perckor a bizottság nyilvános
ülését bezárta.

Veszprém, 2011. november 16.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök

