Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
00
Sport Bizottságának 2012. április 17-én 15 órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl

Az ülés helye:

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

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság részérıl 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
megjelentek továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Mariann ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
Vaczkó Józsefné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó
Dr. Albert Vendel elnök (Német Nemzetiségi Önkormányzat)
Ebele Ferencné igazgató (Simonyi Zs. Ált. Isk.), munkaköz. vez.
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı (Bóbita Körzeti Óvoda), munkaköz. vez.
Jakab Anna vezetı, OEPMSzSz

a vezetıi pályázatra pályázatot beadók:
Tóthné Martinkovics Erika óvónı, Kastélykert Körzeti Óvoda
Varjas Józsefné óvodavezetı, Kastélykert Körzeti Óvoda
Horváth Éva igazgató, Bárczi G. Ált. Isk., Spec. Szakisk. és EGYMI
Barták Péterné igazgató, Báthory I. Általános Iskola
Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató, Gyulaffy L. Általános Iskola
Sándor László igazgató, Rózsa Úti Általános Iskola
Kováts Péter igazgató, Dohnányi E. Zenemővészeti Szakközépiskola
Schultz Zoltán igazgató, Lovassy L. Gimnázium
Cseke Gabriella igazgató, Nevelési Tanácsadó
és az érdeklıdı intézményvezetık
Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság minden tagja megjelent, így az határozatképes.
Tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy

 Némedi Lajos alpolgármester sürgısségi indítvánnyal kíván élni és kéri, hogy a
bizottság tőzze napirendre a „Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására”
címő napirendet
 Némethné Károlyi Jolán a vegyes ügyek keretében tájékoztatást kíván adni az
„Ismerem a városom” vetélkedısorozat állásáról, helyzetérıl
A 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal jóváhagyta a „Javaslat többcélú
közoktatási intézmény létrehozására” címő napirend sürgısségi indítvánnyal történı
tárgyalását.
A szavazást
sorrendjére:
1.
2.
3.
4.

követıen a bizottság elnöke javaslatot tett a napirendek tárgyalásának

Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására
„Ranolder-díj” adományozása
Intézményvezetıi pályázatok elbírálása
Az önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
5. A 2012/2013-as nevelési év, illetve tanév beíratásának eredményei
6. Vegyes ügyek
Katanics Sándor képviselı megjegyezte, ha a bizottság a Ranolder-díj adományozásával
kapcsolatban érdemi vitát kíván folytatni, akkor célszerőbb lenne a napirend tárgyalását az
ülés végére hagyni. Akkor ugyanis lenne idı kifejteni az egyes álláspontokat.
Halmay György László bizottsági elnök az elhangzottakat nem támogatta, mert –
elmondása szerint - alapos megfontolás után tett javaslatot a napirendek tárgyalásának
felcserélésére. Úgy gondolta, nem fog senkinek az ideje sérülni attól, ha a lebonyolításra az
említett sorrendben kerülne sor.
Ezt követıen a 9 fıs bizottság jelen levı 9 tagja 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
28/2012.(IV. 17.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának 2012. április 17-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek tárgyalására kerül
sor:
1. Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására
2. „Ranolder-díj” adományozása
3. Intézményvezetıi pályázatok elbírálása
4. Az önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
5. A 2012/2013-as nevelési év, illetve tanév beíratásának eredményei
6. Vegyes ügyek

1. Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására
Némedi Lajos alpolgármester véleménye szerint a lehetı legjobb megoldást próbálták
megkeresni arra a feladatra, amellyel a Közgyőlés a márciusi ülése megbízta ıket. Kérte a
bizottságot, tárgyalja meg a leírtakat és javasolja elfogadásra a Közgyőlésnek.
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Bán Mihály külsı szakértı az intézmények témával kapcsolatos véleménye után
érdeklıdött. Emlékeztette a jelenlevıket arra, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen az érintett
intézmények kifejtették a témával kapcsolatos véleményüket. A jelen elıterjesztésben
szereplı javaslat az akkorinál enyhébbnek tőnik. Az enyhébb azt jelenti, hogy nagyobb
szakmai önállóságot biztosít az intézményeknek.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı a Táncsics M. Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium kollégiumi részének átalakítása és annak anyagi vonzata után érdeklıdött.
Némedi Lajos alpolgármester válasza
 Bán Mihálynak: az intézményvezetıkkel az egyeztetés folyamatos, az intézményvezetık
ezt a megoldási lehetıséget is ismerik. Bízott abban, hogy további lojális
együttmőködést biztosítanak az intézményvezetık. A város, az önkormányzat
érdekében kezdıdött el az átszervezés, így elsırangú szempont a város érdeke. A
munkatársak, a dolgozók, a pedagógusok elbocsátásával kapcsolatban pedig arra
törekednek, hogy az átalakítást, az átszervezést pedagógus elbocsátás nélkül tudják
megoldani.
 Forgóné Kelemen Juditnak: az átalakítás költségeivel kapcsolatban elızetes
számításokat végeztek. Ha az átalakításokat nagyon gyorsan el tudják végezni, akkor
ez nem egészen 10 millió forint körüli összeget fog jelenteni, melynek a forrását a
költségvetésben kell biztosítani.
Katanics Sándor képviselı véleménye szerint ez az elıterjesztés is azt mutatja, hogy
sajnos megalapozott volt, amit egy hónappal ezelıtt elmondott. Akkor elıkészítetlen volt az
elıterjesztés, és még most is minden ugyanott tart, ahol márciusban. Sajnálatosnak tartotta,
hogy ötletek ugyan vannak, de nincs mögötte átgondolt irányvonal.
Szauer István irodavezetı az ötleteléssel kapcsolatban megjegyezte, három hónapja
folynak egyeztetı tárgyalások az intézményekkel. Az elıterjesztésben szereplı korrekció is
ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye.
Halmay György László bizottsági elnök megerısítette az egyeztetések megtörténtét.
Elmondta, szinte minden variációt megvizsgáltak, amit a közoktatási törvény lehetıvé tesz. A
határidı szorító, mert a dokumentumok, az alapító okirat módosítását csak a nyári
szünetben lehet elvégezni. Másrészt a javaslat kifejezi azt is, hogy a város mind a két
intézményt egyaránt fontosnak tartja, s a lehetıség szerint nem alá-fölérendeltségi
viszonyban szeretné üzemeltetni ıket.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
29/2012.(IV. 17.) határozata
Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy tárgyalja meg a

„Javaslat többcélú közoktatási intézmény létrehozására” címő elıterjesztést és
támogassa, hogy
 2012. augusztus 1-jétıl a Csermák Antal Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménybıl és a Dohnányi Ernı Zenemővészeti Szakközépiskolából egy
többcélú közoktatási intézmény jöjjön létre.
 a többcélú intézmény székhelye a Veszprém, Megyeház tér 5. szám, a
telephelye a Veszprém, Eötvös u. 1. szám alatti ingatlanban legyen.
Kérje fel a jegyzıt, hogy az Oktatási és Sport Iroda vezetıje útján a szükséges
véleményezési eljárásokat folytassa le, és az elıkészített anyagot elfogadásra
terjessze elı a Közgyőlés 2012. május havi ülésén.
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Határidı:
Felelıs:

azonnal
a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
15

A bizottság 15

perckor zárt ülés keretében folytatta a munkáját.

2. „Ranolder-díj” adományozása (zárt ülés)
A napirend zárt ülés keretében került megtárgyalásra.
Az ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.

3. Intézményvezetıi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
A napirend óvodavezetıi álláspályázattal kapcsolatos része – a pályázók kívánságának
megfelelıen - zárt ülés keretében került megtárgyalásra.
Az ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.
20

A bizottság 16

perckor nyilvános ülés keretében folytatta a napirend megtárgyalását.
25

Varga Tamás 16

perckor távozott a bizottság ülésérıl.

3.1. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el. A véleménynyilvánítás
során Halmay György László bizottsági elnök pozitívan értékelte az intézményben folyó,
nagy lelkierırıl tanúskodó nevelı-oktató munkát.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 35/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Horváth Évát bízza meg a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI vezetıi teendıinek ellátásával.
3.2. Báthory István Általános Iskola

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 36/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Barták Péternét bízza meg a Báthory István Általános
Iskola vezetıi teendıinek ellátásával.
3.3. Gyulaffy László Általános Iskola

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
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Dr. Albert Vendel elnök a tájékoztatásul elmondta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak
egyetértési joga van az intézmény vezetıjének kinevezésében. Mágedliné Kiss Eleonóra
pályázatát megtárgyalták és a vezetıi megbízását javasolják a Közgyőlésnek.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 37/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Mágedliné Kiss Eleonórát bízza meg a Gyulaffy László
Általános Iskola vezetıi teendıinek ellátásával.
3.4. Rózsa Úti Általános Iskola

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 38/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Sándor Lászlót bízza meg a Rózsa Úti Általános Iskola
vezetıi teendıinek ellátásával.
3.4. Dohnányi E. Zenemővészeti Szakközépiskola és Diákotthon

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 39/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Kováts Pétert bízza meg a Dohnányi E. Zenemővészeti
Szakközépiskola és Diákotthon vezetıi teendıinek ellátásával.
3.4. Lovassy L. Gimnázium

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
Dr. Albert Vendel elnök a tájékoztatásul elmondta, hogy a Gyulaffy L. Általános Iskolához
hasonlóan a Lovassy L. Gimnázium esetében is egyetértési joga van a Nemzetiségi
Önkormányzatnak az intézmény vezetıjének kinevezésében. Schultz Zoltán pályázatát
megtárgyalták és a vezetıi megbízását javasolják a Közgyőlésnek.
A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 40/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Schultz Zoltánt bízza meg a Lovassy László Gimnázium
vezetıi teendıinek ellátásával.
3.4. Nevelési Tanácsadó

A pályázó beleegyezett a nyilvános tárgyalásba.
Az elıterjesztésben leírtakat nem kívánta kiegészíteni.
A bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el.
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A 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal, 41/2012. (IV. 17.) határozatával
javasolta a Közgyőlésnek, hogy Cseke Gabriellát bízza meg a Nevelési Tanácsadó
vezetıi teendıinek ellátásával.

4. Az önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Bán Mihály külsı szakértı örült annak, hogy az elmúlt ülésen javasolt támogatási keret
valamilyen módon mégis beépült a rendeletbe.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 7 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
42/2012.(IV. 17.) határozata
Az önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Az önkormányzat
által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint – fogadja el.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

5. A 2012/2013-as nevelési év, illetve tanév beíratásának eredményei
Szauer István irodavezetı rövid tájékoztatást adott az anyag összeállításának
elızményeirıl.
Ezt követıen a bizottság képviselı tagjainak figyelmét felhívta arra, hogy a plusz
tanulócsoportok indításának támogatása álláshelyszámok biztosítását is maga után vonja.
Ennek materiális megteremtéséhez kérte a tagok támogatását. Szép teljesítménynek
tartotta, hogy az óraszámok, osztályfajta és konkrét pedagógus ismerete nélkül plusz
tanulócsoport terhére írt be gyermekeket.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
43/2012.(IV. 17.) határozata
A 2012/2013-as nevelési év, illetve tanév beíratásának eredményei
tárgyban

1.) Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri
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a Csillag Úti Körzeti Óvoda, (16 csoport)
az Egry Úti Körzeti Óvoda, (11 csoport)
a Kastélykert Körzeti Óvoda, (2 csoport)
a Vadvirág Körzeti Óvoda (9 csoport)
vezetıjét, hogy az érintett csoportjaikban a maximális létszámátlépésre vonatkozó törvényi
szabályozást vegyék figyelembe, és az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat
készítsék elı.
Határidı: 2012. júniusi OISB ülés
Felelıs: Szauer István irodavezetı
Intézményvezetık
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága a
2012/2013-as tanévben a
Kossuth Lajos Általános Iskolában
Cholnoky Jenı Általános Iskola
Báthory István Általános Iskolában
Deák Ferenc Általános Iskolában
Dózsa György Általános Iskolában
Hriszto Botev Általános Iskolában

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Ált.Isk-ban
Rózsa Úti Általános Iskolában
Gyulaffy László Általános Iskolában

2 osztály
2 osztály
3 osztály
5 osztály
1 osztály - nemzetiségi
2 osztály – normál
2 osztály – nemzetiségi
2 osztály – normál
1 osztály – Felsıörs tagint.
2 osztály
2 osztály
1 osztály – nemzetiségi
1 osztály - normál

indítását támogatja az elıterjesztés melléklete szerint.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy a
határozatról az intézmények vezetıit tájékoztassa.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri az intézmények vezetıit, hogy a döntésrıl a
szülıket tájékoztassák.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri







a Kossuth Lajos Általános Iskola
a Cholnoky Jenı Általános Iskola
a Báthory István Általános Iskola
a Deák Ferenc Általános Iskola
a Dózsa György Általános Iskola
a Rózsa Úti Általános Iskola

(2 tanulócsoport)
(1 tanulócsoport)
(3 tanulócsoport)
(5 tanulócsoport)
(1 tanulócsoport)
(2 tanulócsoport)

intézményvezetıit, hogy a maximális tanulólétszám átlépésére vonatkozó törvényi
szabályozást vegyék figyelembe, és az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat
készítsék elı.

Határidı: 2012. júniusi OISB ülés
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Felelıs: Szauer István irodavezetı
Intézményvezetı

6. Vegyes ügyek
A napirend keretén belül
• Némethné Károlyi Jolán az „Ismerem a városom” vetélkedısorozat,
• Takács László a „Holdsugár” program
helyzetérıl adott tájékoztatást.
50

Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, így Halmay György 16
ülését bezárta.

perckor a bizottság

Veszprém, 2012. április 17.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök

8

