Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. január 18-án 0830 órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl

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 képviselı tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea
Katanics Sándor
Némethné Károlyi Jolán
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:
Bán Mihály
Szőcs Attila
Tavas Vilmos
hiányzott
Varga Tamás külsı szakértı
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda vezetıje
Szauer István irodavezetı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Ebele Ferencné igazgató, munkaköz. vez.
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı, munkaköz. vez.
Janzsó Ádám irodavezetı, VÁRFOK Alapítvány
Jakab Anna vezetı, OEPMSzSz
Józsa Tamás kabinetfınök
Maurer-Tóth Barbara ifjúsági referens
Schultz Zoltán igazgató (Lovassy L. Gimn.), mk. vez.
Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs bizottság 8 tagja megjelent, így az határozatképes. Jelezte, hogy Varga Tamás külsı
szakértı - egyetemi vizsgái miatt - nem tud részt venni az ülésen.
Katanics Sándor képviselı a közgyőlés elé kerülı napirendekkel kapcsolatban
nehezményezte, hogy a Helyırségi Mővelıdési Otthon tervezett átvételével kapcsolatos
elıterjesztést az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem tárgyalja meg, holott az épület
helyet ad több iskola rendezvényének és egy nem önkormányzati fenntartású intézmény, a
SÉF gyakorlati képzésének is.
Józsa Tamás kabinetfınök a válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a téma napirendre
tőzésekor a Jegyzıi Iroda megvizsgálta, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (SzMSz) szerint mely bizottságoknak kell megtárgyalni az elıterjesztést. Az
anyag elızetes döntés, amelynek folyományát - az elıterjesztı egyetértését követıen - az
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé is be lehet majd terjeszteni. Ez viszont az SzMSzszel nem feltétlenül lesz szinkronban.
A hozzászólásokat követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
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1/2012. (I. 18.) OISB sz.
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2012. január 18-i nyilvános ülésén az alábbi
napirendek tárgyalására kerül sor:
1. Beszámoló az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, pénzügyi
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról
2. Tájékoztató az összevont intézményi szolgáltató szervezet (ISZSZ) létrehozásával
kapcsolatban
3. A Várfok Alapítvány által mőködtetett Veszprém Megyei Ifjúsági Információs
Tanácsadó Iroda szakmai beszámolója
4. Tájékoztató a Rózsa Úti Általános Iskola mőködésérıl
5. A Lovassy L. Gimnázium módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
1. Beszámoló az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, pénzügyi
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról
Katanics Sándor képviselı véleménye szerint a beszámolóban szereplı Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás és az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója
nem feltétlenül tartozik az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság témakörébe. A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulás mőködésérıl, tartalmi munkájáról, Oktatási Bizottságának
tevékenységérıl viszont egy sort sem tartalmaz az anyag. A véleménye szerint a beszámoló
elkészítése nagyobb odafigyelést érdemelt volna a munkaszervezet vezetıjének részérıl.
Némedi Lajos alpolgármester egyetértett az észrevétellel, ígéretet tett arra, hogy azt
eljuttatja az érintetthez és kérni fogja a leírtak kiegészítését.
Bán Mihály külsı szakértı elmondta, most inkább veszprémi polgárként fogalmazná meg a
véleményét, mint bizottsági tagként. Veszprémi polgárként hiányolta az elıterjesztésbıl azt a
táblázatot, amelybıl kiderül, hogy a leégett hulladékkezelı 700 millió forintos kárát lehet-e és
ha igen, miként, a tervezett 200 millió forinttal fedezni.
Némedi Lajos alpolgármester az elhangzottakra válaszolva felhívta a figyelmet arra, hogy a
három terület, a három téma tárgyalása egy napirenden belül történik és így nincs lehetıség
arra, hogy abból az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot érintı téma külön kiemelésre
kerüljön.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 6 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi
2/2012. (I. 18.) OISB sz.
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Beszámoló az
önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a
társulási cél megvalósulásáról címő elıterjesztést fogadja el.
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Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság referense (a határozat továbbításáért)
2. Tájékoztató az összevont
létrehozásával kapcsolatban

intézményi

szolgáltató

szervezet

(ISZSZ)

Némedi Lajos alpolgármester rövid tájékoztatást adott az anyag összeállításának
elızményeirıl. Elmondta, mindenki elıtt ismert, hogy a téma felvetése, az elıkészítésének a
folyamata hozzávetılegesen egy éve indult. Azzal többször foglalkozott a Bizottság és a
Közgyőlés, ahol különbözı határidık kerültek megfogalmazásra.
Idıközben jogszabályváltozások történtek. Ilyen volt pl. köznevelési törvény illetve az
önkormányzati törvény elfogadása. Ezeknek az alapvetı jogszabályoknak, törvényeknek a
végrehajtási rendeletei még nem születtek meg, ezért az elıterjesztı javaslatot fog tenni
arra, hogy a szervezet létrehozásának határidejét módosítsa a Közgyőlés.
A tájékoztató tartalmát az elmúlt napokban az intézményvezetık megismerték, megvitatták.
Végül arra kérte az intézményvezetıket, legyenek partnerek a késıbbi döntések
meghozatalában. Nem kétséges, hogy ennek a szervezeti átalakításnak végsı soron a
költségmegtakarítás a célja, de hangsúlyozta, hogy a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan
nem kizárólag csak a mőködés, a mőködtetés költségeiben szeretne megtakarításokat látni,
hanem a 2012. évi költségvetés egészében.
Katanics Sándor képviselı örömmel állapította meg, hogy a tájékoztató igazolja azt, amit az
elmúlt év ıszén a Közgyőlésen többen hangoztattak. Ugyanis már akkor teljesen világos
volt, hogy olyan változások elıtt áll a közoktatás, ami miatt hiba volt akkor döntéseket hozni.
A véleménye szerint ez a tájékoztató anyag is visszaigazolja az akkori állítás helyességét.
Hiba volt határozati javaslatokat elfogadni és elindítani egyfajta költségkifizetést a tervek
elkészíttetése érdekében. A hozzászólása végén kérte az alpolgármester urat, hogy a
képviselık a Közgyőlésre alaposabban áttekinthessék a témával kapcsolatos kifizetéseket.
Bán Mihály külsı szakértı az elhangzottakat kiegészítve megjegyezte, ısszel sor került az
érdekvédelem témával kapcsolatos tájékoztatására is. Akkor az volt a szakszervezetek elsı
javaslata, hogy várni kell addig, amíg megjelennek az ágazatra vonatkozó jogszabályok. A
válasz az volt, hogy „ezt most kell megcsinálni”. Megjegyezte, örül a jelenlegi elıterjesztés
megszületésének, de még jobban örült volna, ha mindez ısszel készül el.
Némedi Lajos alpolgármester nem értett egyet Katanics Sándor képviselı úrral abban a
tekintetben, hogy hiba volt elkezdeni a munkát, illetve hiba volt meghozni a vonatkozó
határozatokat. A véleménye szerint az akkor megfogalmazott cél változatlanul érvényes:
ésszerősítéseket és megtakarításokat kell elérni. Az elvégzett munka egyáltalán nem volt
felesleges és hiábavaló. Az ma is meglévı érték, és mára is érvényes és helyes
megállapításokat tartalmaz.
Az már egy másik kérdés és a jelenlevıkön kívül álló körülmény, hogy még nincsenek meg a
szükséges jogszabályok, és nem ismertek a feltételek. Ezért kell az említett halasztást
megtenni.
Megjegyezte: az, hogy milyen összeg került kifizetésre a vizsgálati anyagért, arra
vonatkozóan volt már írásos anyag a Közgyőlés elıtt, de ha szükséges, akkor a jelenlegi
elıterjesztést ismét ki fogja egészíttetni ezekkel az adatokkal.
Az érdekvédelem ıszi megállapításával kapcsolatban megismételte: a cél a kiadások
ésszerősítése és csökkentése volt és ez a cél jelenleg is. A lépéssel város vezetésének az
volt a szándéka, hogy az említett munka minél gyorsabban elvégzésre kerüljön.
Forgóné Kelemen Judit képviselı a 2012. évi költségvetés összeállításához, tervezéséhez
a jelenlévık figyelmébe ajánlotta a szeptemberben elkészült ÁSZ jelentésben foglaltakat.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Halmay György László bizottsági elnök a tájékoztató készítését megköszönte és a napirend
tárgyalását lezárta.
3. A Várfok Alapítvány által mőködtetett Veszprém Megyei Ifjúsági Információs
Tanácsadó Iroda szakmai beszámolója
Bán Mihály külsı szakértı a beszámoló Utcazene Fesztivállal kapcsolatos része utolsó
mondatának értelme után érdeklıdött: A program „sajnálatos” módon rendkívül sikeres volt
napi 100-150 esetet kezeltek a kortárs segítık, és a szakemberek.
Janzsó Ádám irodavezetı válaszában kifejtette, a mondat azt jelenti, hogy az un.
biztonságos sátor szolgáltatásait sokan vették igénybe. Az ügyelet ideje alatt mintegy 20
önkéntes és a 4 szakember végzett prevenciós tevékenységet illetve látta el a rászorultakat.
Némethné Károlyi Jolán képviselı elismerıen nyilatkozott arról, hogy a szolgáltatásba
ennyi önkéntest sikerült bevonni. Mivel az önkéntes munkának még nincs hagyománya, a
mozgósítás mikéntje és a mozgósított emberek kora után érdeklıdött.
Janzsó Ádám irodavezetı elmondta, hogy az önkéntes munka vállalásának a lehetıségét a
szokásos csatornákon hirdették meg és elsısorban a 14 és 30 év közötti korosztály
jelentkezésére számítottak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az idısebb korosztály
elıl elzárkóznának, hiszen számos rendezvényen találkoztak már, ahol az idısebbek az
esetleges együttmőködésükrıl biztosították ıket.
Halmay György László bizottsági elnök fontosnak és sokrétőnek tartotta az alapítvány
munkáját. Erıt, egészséget és kitartást kívánt a feladatok elvégzéséhez, a kitőzött cél
eléréséhez.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
3/2012. (I. 18.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Várfok Alapítvány által
mőködtetett Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda közötti szerzıdés
szerinti, 2011. évi mőködésérıl szóló szakmai beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság referense (a határozat továbbításáért)

4. Tájékoztató a Rózsa Úti Általános Iskola mőködésérıl
Bán Mihály külsı szakértı a tájékoztató kapcsán sajnálattal állapította meg, hogy egyre nı
a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdı gyermeke száma.
Ezt követıen – annak általános volta miatt - idézte a tájékoztató 6. oldalán, az ifjúságvédelmi
felelıs által kiemelt figyelemmel kísért tanulók számával kapcsolatban megfogalmazottakat:
„A számok alapvetıen nem változtak az elmúlt években, és az összlétszámhoz képest nem
mondható soknak. A mindennapokban azonban úgy érezzük, hogy egyre több problémával
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kell megküzdenünk. Ennek oka talán, hogy a felmerülı gondok súlyosbodtak, megoldásuk
sokkal több türelmet és energiát kíván. Azt is érezzük, hogy egyre kevésbé vagyunk
felkészülve ezeknek a megfelelı kezelésére, így örömmel vesszük a szakképzett segítséget
(iskolapszichológus, gyógypedagógiai asszisztens”
A véleménye szerint ezek a problémák a többi intézménynél is hasonlóan jelentkezhetnek,
így célszerő lenne, ha a bizottság egy késıbbi idıpontban foglalkozna a jelenséggel.
Némedi Lajos alpolgármester emlékeztette a jelenlevıket arra, hogy az igazgató úr 2007ben lett az intézmény vezetıje, akkor – fiatalemberként - egy nagy tapasztalatú és a
városban elismert intézményvezetıtıl vette át az iskola irányítását. İ igyekezett figyelemmel
kísérni az iskola mőködését és az igazgató úr tevékenységét.
Gratulált az elmúlt öt év elért eredményeihez. Véleménye szerint a megbízásakor a
Közgyőlés helyes döntést hozott.
További sok sikert kívánt – a város oktatástörténetében fontos szerepet betöltı Rózsa Úti
Általános Iskola vezetıségének és dolgozóinak - bárhogyan is alakulna az intézmény
fenntartása.
Halmay György László bizottsági elnök az elhangzottakhoz csatlakozva gratulált az
intézményben folyó munkához. Megjegyezte, külön öröm volt számára, hogy az igazgató úr
a tájékoztatójában a családi hagyományokra, kötıdésekre is kitért és ennyire fontosnak
tartotta a család összetartó erejét.
Végül további eredményes munkát, erıt, egészséget kívánt és a napirend tárgyalását
lezárta.
5. A Lovassy L. Gimnázium módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
4/2012. (I. 18.) OISB sz.
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
a Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy az érintett intézmény vezetıjét errıl
értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, az elnök 0905 perckor a bizottság nyilvános
ülését bezárta.
Veszprém, 2012. január 18.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök

