Jegyzıkönyv

Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. február 15-én 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
Varga Tamás külsı szakértı
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Mariann ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Albert Vendel elnök (Német Kisebbségi Önkormányzat)
Cseke Gabriella intézményvezetı (Nevelési Tanácsadó)
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó
Ebele Ferencné igazgató (Simonyi Zs. Ált. Isk.), munkaköz. vez.
Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens (Pannon Egyetem)
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı (Bóbita Körzeti Óvoda), munkaköz. vez.
Jakab Anna vezetı, OEPMSzSz
Schultz Zoltán igazgató (Lovassy L. Gimn.), mk. vez.

Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs bizottság 9 tagja megjelent, így az határozatképes. Felhívta a jelenlevık figyelmét arra,
hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatos (második) napirend
megtárgyalására - rendkívüli, együttes ülés keretében – február 21-én kerül sor.
Katanics Sándor az ülések pontos kezdése mellett kérte, ha a bizottság ülését a szervezık
a szerda délelıtti idıponttól eltérı idıben tervezik, akkor annak megtartására délutáni
idıpontban kerüljön sor. Így lehetne ugyanis biztosítani, hogy a bizottság pedagógus tagjai
és az érdeklıdı intézményvezetık az óráikat is megtarthassák és a rendezvényen is részt
vehessenek.
Halmay György László bizottsági elnök elmondta, ı is híve a pontosságnak és a jövıben is
mindent el fog követni annak érdekében, hogy
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◦
◦

az ülés az elıre jelzett idıpontban kezdıdhessen
amennyiben lehetıség van rá – a február 21-i rendkívüli, együttes bizottsági ülés
megtartására a délutáni órákban kerüljön sor

Bán Mihály külsı szakértı felhívta a figyelmet a február 16-ára összehívott KÖÉT ülésre,
kérte, hogy az intézményvezetık kísérjék figyelemmel az egyeztetések folyamatát és az
eredményrıl támogassák a kollégáikat.
Napirend elıtt:
Halmay György László bizottsági elnök röviden ismertette a lejárt határidejő határozatokról
készített jelentést.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A téma zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
7/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
AZ Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2/2012.(I.18.) OISB, a 3/2012.(I.18.) OISB és a
4/2012.(I.18.) OISB határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
A Virtuális Ipari Park létrehozásáról szóló 116/2011. (XII. 07.) OISB határozat
végrehajtásának határidejét a 2012. márciusi bizottsági ülésig meghosszabbítja
Ez követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
8/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2012. február 15-i nyilvános ülésén az alábbi
napirendek tárgyalására kerül sor:
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. A Pannon Egyetem tulajdonrészének megvásárlása a Pannon TISZK Veszprém
Szakképzés- Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaságban
3. Tájékoztató a Nevelési Tanácsadó tevékenységérıl
4. Az óvodai és az általános iskolai körzetek felülvizsgálata
5. Javaslat Mindszenty József születésének 120. évfordulójára való megemlékezésre
6. Vegyes ügyek

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy az
elıterjesztésben az egyik dátum tévesen került rögzítésre. A Közgyőlés elé kerülı anyagban
már a javított változat fog szerepelni. Pontosabban: A „2012. július 1-jétıl egészült ki a
hatályos SZMSZ az önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetésére vonatkozó
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szabályozással.” mondat helyesen: „2011. július 1-jétıl egészült ki a hatályos SZMSZ az
önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetésére vonatkozó szabályozással.”
Katanics Sándor képviselı véleménye szerint az SZMSZ módosítása helyett célszerőbb
lenne azt áttekinteni, hogy a népszavazásról szóló rendeletbe miként illeszthetı be a
városrészi szavazás. A véleménynyilvánításnak ezt a demokratikus formáját ugyanis
megnyugtatóbb módon lehetne megszervezni (és így nem csak egy szők kör vehetne részt a
különbözı szintő döntésekben), mint a településrészen helyiséget találni a választópolgárok
mintegy 25%-ának. Megoldást jelentene még az is, ha a falugyőlés határozatképességéhez
huszonötnél kevesebb százalék is elegendı lenne.
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó felhívta a hozzászóló figyelmét arra, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény elıírására: „új község alakításának a kezdeményezése
esetén a falugyőlés legalább 3 tagú elıkészítı bizottságot választ a településrészen lakó
települési képviselıkbıl, ha nincs elég települési képviselı, vagy azok a megbízást nem
vállalják, akkor más választópolgárokból.” Ez a bizottság nem döntést hozó szerv, feladata a
községgé nyilvánítási kezdeményezés elıkészítése. A jelzett 25% nagyságán el lehet ugyan
gondolkodni, de bízni kell abban, hogy felelısen gondolkodó személyek vesznek részt az
elıkészítı munka teljes folyamatában.
Tavas Vilmos külsı szakértı emlékeztette Katanics Sándort arra, hogy öt-hat évvel ezelıtt
még Kádárta esetleges leválása ellen foglalt állást.
Katanics Sándor képviselı megjegyezte, a jelenlegi hozzászólásában nem a település
esetleges leválásáról foglalt állást, hanem az elıkészítés, lebonyolítás demokratikus voltát
boncolgatta. Végül kérte, hogy az elhangzott észrevétele, javaslata az elıterjesztık felé
továbbításra kerüljön.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı, bizottsági alelnök a módosító rendelet 4.§ 2.
pontja alapján, mely szerint: Az Ör. 67.§ (1), (2), (3) bekezdésében a 81.§ (3), (4)
bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szövegrész lép felhívta a
figyelmet arra, hogy negatív hatása is lehet annak, ha rendeletben biztosítják egy adott
kisebbség nemzeti rangra emelését. İ ezt nem tudta támogatni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi
9/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.21.) Ör. módosítása címő
elıterjesztést – az abban foglaltak szerint fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság referense (a határozat továbbításáért)
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2. A Pannon Egyetem tulajdonrészének megvásárlása a Pannon TISZK Veszprém
Szakképzés- Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaságban
Katanics Sándor képviselı megkérdezte, hogy a Pannon TISZK Veszprém Kft által a
Wartha V. u. 1. sz. alatti „M” épület II. emeletén végzett felújítási munkák mintegy 12 millió
forintos ellenértékét a Pannon Egyetem milyen határidıvel fogja megfizetni?
Némedi Lajos alpolgármester információi szerint harminc napon belül.
Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens kiegészítésként elmondta, hogy az Egyetem
Szenátusa 2011. decemberi ülésén jóváhagyta a felújítási költségráfordítások megtérítését.
Katanics Sándor képviselı a Pannon TISZK Veszprém Kft átköltözése meghiúsulásának
indoka után érdeklıdött.
Némedi Lajos alpolgármester információi szerint a Pannon TISZK Veszprém Kft az
egyeztetések során a felújított helyiségek bérbevételi szándékától elállt.
Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens hozzátette, a Pannon TISZK Kft által elkezdett
felújítási munkálatokat az Egyetem a saját költségére fejezte be, és az így elkészült
helyiségek egy részét azóta is használja.
Katanics Sándor képviselı kérte, hogy a témáról a képviselık a Közgyőlés következı
ülésén pontos információt kapjanak.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
10/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy A Pannon
Egyetem tulajdonrészének megvásárlása a Pannon TISZK Veszprém SzakképzésSzervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságban
címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint – fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság referense (a határozat továbbításáért)

3. Tájékoztató a Nevelési Tanácsadó tevékenységérıl
Cseke Gabriella intézményvezetı köszönetet mondott a fenntartónak
intézményvezetıknek az együttmőködésért és a segítı támogatásért.

és

az

Bán Mihály külsı szakértı az utazó pszichológus tevékenysége után érdeklıdött annak
kapcsán, hogy ilyen státuszt a fenntartó a Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottságának
és az általános iskolák vezetıinek szorgalmazására biztosította az intézménynek.
Cseke Gabriella elmondta, a feladat ellátására kezdetben csak egy álláshely állt
rendelkezésre. Ezzel az egy fıvel nehéz volt optimálisan megoldani a teljes
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intézménykörben jelentkezı gondokat, problémákat. Ezen a területen nagy segítséget
jelentett a 2011-tıl biztosított plusz egy álláshely.
Halmay György László bizottsági elnök köszönetet mondott a tájékoztató elkészítéséért és
a Nevelési Tanácsadó dolgozóinak azért az áldozatos munkáért, amit a fejlesztı
tevékenység mellett a lelki eredető problémákkal, vagy a logopédiai gondokkal illetve a
mozgásproblémákkal küzdı gyermekek érdekében végeztek.
A hozzászólása végén további eredményes, jó munkát kívánt és a napirend tárgyalását
lezárta.

4. Az óvodai és az általános iskolai körzetek felülvizsgálata
Szauer István irodavezetı rövid tájékoztatást adott az anyag összeállításának
elızményeirıl, a születések alakulásának és az intézményi létszámok kapcsolatáról.
Dr Albert Vendel elnök kérte annak megerısítését, hogy a nemzetiségi csoportokba,
osztályokba a város egész területérıl jelentkezhetnek gyermekek.
Szauer István irodavezetı az elhangzottakat megerısítette, egyben megjegyezte ez a fajta
elhelyezés már évek óta biztosított.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
11/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az óvodák és az általános iskolák mőködési
körzetét az elıterjesztés 4. sz. és 5. sz. mellékletének megfelelıen határozza meg.
Felkéri
◦ az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy a döntésrıl az érintett intézmények
vezetıit tájékoztassa,
◦ az érintett intézmények vezetıit, hogy a mőködési körzeteket az intézményükben
a 2012/2013. tanévre szóló beiratkozás elıtt hozzák nyilvánosságra,
◦ az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy a beiratkozások meghirdetésekor hívja
fel a szülık figyelmét az újonnan kialakított körzetekre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı
Intézményvezetık

5. Javaslat Mindszenty
megemlékezésre

József

születésének

120.

évfordulójára

való

Halmay György László bizottsági elnök megkérdezte, hogy a javaslattevı az elképzelését
egyeztette-e az Érsekséggel, az információi szerint ugyanis a Fıegyházmegye is
rendezvénysorozattal kíván megemlékezni az évfordulóról.
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Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı, bizottsági alelnök röviden beszélt az anyag
összeállításának elızményeirıl. Elmondta, az Utcanév Bizottság ülésén hangzott el
javaslatként, hogy amennyiben személyrıl terveznek utcát vagy teret elnevezni, célszerő az
illetı nevét másfajta módon is a köztudatba vinni. Ezért gondolt arra, hogy a
megismertetésre a legjobb hely az iskola lenne. Ezeket a megemlékezéseket az említett
Mindszenty év tovább nyomatékosíthatná.
Halmay György László bizottsági elnök emlékeztette a jelenlevıket arra, ı javasolta az
Utcanév Bizottságnak, hogy teret nevezzenek el Veszprém egykori püspökérıl, Mindszenty
Józsefrıl. A Bizottság ülését követıen tárgyalt a javaslatról az Érsekkel. Az Atya kérése volt,
hogy az évfordulóhoz kapcsolódó elképzelések, megmozdulások egységes egészet
alkossanak, így tegyék teljessé és Mindszenty József személyéhez méltóvá a
rendezvénysorozatot.
Katanics Sándor képviselı nem tartotta szerencsésnek, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság ismét egy, az iskolák pedagógiai programját érintı témában tervez állást foglalni. A
véleménye szerint tarthatatlanná válik a helyzet, ha a Bizottság - különbözı
megfontolásokból - ötletekkel kezdi bombázni az intézményeket. A hozzászólása végén – az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet honlapjára hivatkozva - számos
olyan évfordulót említett, amely még megemlékezésre tarthatna számot: pl: Ircsik József
festımővész születésének 80. évfordulója, Cholnoky Viktor író halálának 100. évfordulója,
Csermák Antal zeneszerzı halálának 190. évfordulója, Laczkó Dezsı geológus, piarista
tanár halálának 80. évfordulója ezt követıen kiemelte a nevelési-oktatási intézmények
világnézeti semlegességének fontosságát.
Halmay György László bizottsági elnök véleménye szerint a világnézeti semlegesség nem
azt jelenti, hogy az iskolákból minden szemlélet kiirtásra kerül, hanem annak biztosítását,
hogy a diákok különbözı világnézetekkel ismerkedhessenek meg.
Bán Mihály külsı szakértı a megemlékezést támogatta, de kérte, hogy arra ne tanóra
keretében kerüljön sor.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı, bizottsági alelnök megjegyezte, részérıl az
emlékóra megtartása egyfajta javaslat volt, a megemlékezésnek más formáját is támogatni
tudja.
Halmay György László bizottsági elnök ismét javaslatot tett az Érsekséggel való
egyeztetésre és arra, hogy a Bizottság addig halassza el az elıterjesztés megtárgyalását.
Katanics Sándor képviselı a javaslat ismételt napirendre tőzését – annak precedens volta
miatt – nem támogatta.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı, bizottsági alelnök ígéretet tett a kapcsolat
felvételére, de az elıterjesztés megtárgyalásának az elhalasztását nem támogatta.
Némedi Lajos alpolgármester megjegyezte, bár Mindszenty József az 1956-os
szabadságharc egyik emblematikus személyisége volt, s ez valóban megemlékezést
érdemel, de egyben egyházi személyiség is volt és ezért mindenképpen helyesnek tartotta
az Érsekséggel való egyeztetést. Mindez annak érdekében történne, hogy a közös
megemlékezés során a fiatalok minél több információt szerezhessenek Mindszenty
Józsefrıl. A hozzászólása végén az elıterjesztés visszavonására tett javaslatot azzal a
megjegyzéssel, hogy annak tárgyalására - esetleg más formában - a késıbbiek folyamán
vissza lehetne térni.
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Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı, bizottsági alelnök véleménye szerint a
határozathozatal nem zárja ki az Érsekséggel való egyeztetést, ezért nem támogatta a
napirend halasztását és az elıterjesztést sem kívánta visszavonni.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 2 igen, 5 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett az alábbi
12/2012. (II. 15.) OISB
határozatot hozta:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem támogatta az alábbi határozati javaslatot:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatot tesz Veszprém Megyei Jogú Város
oktatási intézményei felé, hogy a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével
– „Mindszenty emlékóra” keretében - emlékezzenek meg Mindszenty József
születésének 120. évfordulójáról
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

6. Vegyes ügyek
Holdsugár Program
Takács László képviselı rövid tájékoztatást adott a Holdsugár Programról, melynek célja,
hogy a város utcáin csoportokba verıdve vagy magányosan csellengı fiatalok a hétvégi,
péntek és/vagy szombat esteket sporttal, nevezetesen pingpongozással töltsék el kulturált
környezetben, emberséges bánásmód mellett. Kérte, hogy az intézményvezetıi
munkaközösségek véleményezzék a programot.
Bán Mihály külsı szakértı véleménye szerint az elképzelés nem rossz, de végig kell
gondolni, hogy a Program biztosítása milyen kiadásokat jelentene az intézményeknek. A leg
megnyugtatóbb az lenne, ha a lebonyolításhoz szükséges anyagi fedezet az iskolák
rendelkezésére állna.
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, az elnök 0945 perckor a bizottság nyilvános
ülését bezárta.
Veszprém, 2012. február 15.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök

