Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. szeptember 05-én 0900 órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Kossuth-terem elıtere
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
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Marianna ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Brányi Mária alpolgármester
Némedi Lajos alpolgármester
Ebele Ferencné igazgató, munkaközösség vezetı
Fucsku Anita városstratégiai referens
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı, munkaközösség vezetı
Horváth Miklós pedagógus, táborvezetı
Józsa Tamás kabinetfınök
Németh Attila ügyvezetı igazgató (VEDAC)
Scher Ágota irodavezetı
Szödényi Kinga irodavezetı
ifj. Szathmáry Árpád igazgató (Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola)
Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság minden tagja megjelent, így az határozatképes.
Ezt követıen jelezte, hogy a Vegyes ügyek keretében az Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozat Autómentes Napjáról és a Londoni Olimpia veszprémi résztvevıirıl, ill.
eredményeirıl hangozna el rövid tájékoztató.
Katanics Sándor képviselı a vegyes ügyek keretében tájékoztatást kért a volt Dohnányi E.
Zenemővészeti Szakközépiskola átköltözésének helyzetérıl, a diákok elhelyezésérıl,
egyben javasolta, hogy a bizottság a Dózsa Gy u. 2. sz. alatt tartsa a következı ülését és
nézze meg, milyen feltételek között sikerült a zenemővészeti szakközépiskolás diákoknak a
közismereti órákat megtartani, illetve a közismereti órákon milyen feltételek mellett tudnak
részt venni.
Némedi Lajos alpolgármester helyénvalónak tartotta a javaslatot, annyit tett csak hozzá,
hogy a témáról ne a vegyes ügyek keretében essék szó, hanem a következı bizottsági
ülésen.

Ezt követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
78/2012.(IX. 05.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának 2012. szeptember 05-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek tárgyalására
kerül sor:
1. Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekrıl szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati
rendelet módosítása
2. Az összevont intézményirányítási modell bevezetésének elıkészítése
3. Döntés Nyitra (Szlovákia) és Tarnów (Lengyelország) városokkal együttmőködési
megállapodás megkötésérıl
4. A Veszprém, belterület 5744/4 hrsz. – természetben a Kádár u. 4. sz. – alatt kialakuló
ingatlan értékesítése
5. Veszprém Megyei Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása
6. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyári napközis
táboráról 2012.
7. Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése
8. Tájékoztató a 2011/2012. nevelési évrıl
9. Vegyes ügyek
1. Az Önkormányzat által alapított
önkormányzati rendelet módosítása

kitüntetésekrıl

szóló

1/2011.

(I.28.)

Katanics Sándor képviselı megkérdezte, az elıterjesztı valóban jó ötletnek tartja-e, hogy a
kitüntetésekhez járó pénzt ezután balatoni koronában kapják meg az érintettek? Történt-e
ezzel kapcsolatban valamiféle közvélemény-kutatás azok körében, akik esetleg kaptak már
ilyen elismerést, mit szóltak volna a balatoni koronához?
A véleménye szerint ez az elismerési mód súlyosan korlátozza a kitüntetettek lehetıségeit.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı azt gondolta, hogy azok a személyek, akik
ezeket a kitüntetéseket megkapják, elsısorban nem pénzért dolgoznak, hanem valamiféle
lokálpatriotizmusból és ezzel maximálisan összeegyeztethetı a balatoni korona, mint
egyfajta jutalmazási eszköz.
Szödényi Kinga irodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy amint az elıterjesztésben is
olvasható, a módosítás január elsejétıl lépne életbe. Addigra minden bizonnyal sokkal több
elfogadási helye lesz a balatoni koronának.
Halmay György László bizottsági elnök véleménye szerint, a feltételeket megteremtésével
és az elfogadási kör szélesedésével, várhatóan a balatoni korona népszerősége is
növekedni fog.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelen levı 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
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79/2012.(IX. 05.) határozata
Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekrıl szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Az Önkormányzat
által alapított kitüntetésekrıl szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása
címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

2. Az összevont intézményirányítási modell bevezetésének elıkészítése
Némedi Lajos alpolgármester az írásos elıterjesztésben szereplı szöveg néhány
módosítását ismertette, egyben jelezte, hogy ennek, és az egyes bizottságok ülésein
elhangzott javaslatok figyelembevételével módosított anyag a szokott idıben el fog jutni
valamennyi képviselıhöz.
Józsa Tamás kabinetfınök az elhangzottakat kiegészítve elmondta, az elıterjesztı
befogadta a határozati javaslat alábbi módosítását:
A Közgyőlés felkéri a VKSZ Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2013. évi önkormányzati és
intézményi villamos energia beszerzés VKSZ Zrt. általi lebonyolításához szükséges –
Veszprém MJV Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között létrejövı – szerzıdést készítse elı,
valamint felkéri a polgármestert, hogy e szerzıdés tervezetét jóváhagyás céljából terjessze
a Közgyőlés elé.
Némedi Lajos alpolgármester megjegyezte, a témáról tárgyaltak a közalkalmazottak
érdekegyeztetı tanácsának legutóbbi ülésén. Ott ígéretet tett arra, hogy a közgyőlési döntés
után – a munkavállalókkal való egyeztetéseket követıen - megkapja a szükséges
tájékoztatót a közalkalmazottak érdekegyeztetı tanácsa.
Végül megjegyezte, több alkalommal találkozott a témában érintett vezetıkkel,
munkatársakkal és megállapodtak abban, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében,
hogy az átszervezés elérje a célját és az Önkormányzat megtakarítást tudjon elérni. Oda
fognak figyelni arra is, hogy ez a lépés a munkavállalók érdekeinek a lehetı legkisebb
sérülésével járjon.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı megkérdezte, hogy az átszervezés a
munkavállalóknak pontosan milyen számát érinti? Kíváncsi volt továbbá az esetleges
elbocsátások százalékos nagyságára.
Némedi Lajos alpolgármester ígéretet tett arra, hogy az átszervezésben érintettek számát a
Közgyőlésen ismertetni fogja. A véleménye szerint az, hogy hány fı elbocsájtása várható
jelenleg senki nem tudja pontosan megmondani. Erre szolgál majd az a megbeszéléssorozat, amelyre az elızı hozzászólásában utalt.
Katanics Sándor képviselı kérte az elıterjesztıt, ismertesse a napirend elején felsorolt
módosítások indokait.
Kérte továbbá, hogy a Közgyőlésen részletes tájékoztató hangozzon el arról is, hogy az
anyagban megjelölt több százmilliós megtakarítás mibıl képzıdne?
Bán Mihály külsı szakértı rövid tájékoztatást adott az érdekegyeztetı tanács hétfıi
ülésérıl. A megtakarítás összegére akkor is rákérdeztek. A válasz az volt, hogy a közös
beszerzésbıl illetve mőködtetésbıl képzıdne a megtakarítás.
Örült, hogy a táblázat a Közgyőlés napjára elkészül, mert akkor el tudják kezdeni a konkrét
tárgyalásokat. A munkavállalók szempontjain kívül fontosnak tartotta az intézmények
szempontjait is. Az intézményvezetık az egyeztetések során elmondták, hogy vannak havi,
heti, napi rendszerességgel vagy véletlenszerően jelentkezı feladataik is. Szeretnék azt
tudni, hogy a jövıben kik fogják ezt ellátni? Kérte az intézményvezetıi munkaközösségektıl,
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győjtsék össze ezeket a feladatokat. Fontos, hogy erre választ kapjanak, ha ugyanis nem
születik válasz, akkor a Közgyőlés a jövı héten „bekötött szemmel” fog dönteni.
Azoktól a bizottsági tagoktól, akik egyben képviselık is azt kérte, kérdezzenek erre rá a
Közgyőlésen. Kérte továbbá, hogy szeptember vége felé az érdekegyeztetı tanács tagjai
láthassák azokat a szerzıdéstervezeteket, amelyeket a munkavállalókkal az átvevı
szervezetek kötnek.
Józsa Tamás kabinetfınök felhívta a figyelmet arra, hogy a modell bevezetésének
megszervezésével egy folyamat indult el, ennek a folyamatnak a megtárgyalása az elmúlt
évben - hasonló paraméterek mellett - megtörtént.
Az Önkormányzat akkor kapott felhatalmazást a Közgyőléstıl a részletek kidolgozására. Az
említett folyamatnak vannak nyilvánvaló fázisai, errıl szól a határozati javaslat.
A kérdezık olyan kérdéseket vetettek fel, amelyre jelenleg – a koncepció és a folyamat
elindításakor – nem lehet pontos választ adni.
A létszámokat illetıen csak közelítı értékeket lehet mondani, ugyanez a helyzet a
megtakarításokkal is.
Ebben a fázisban még a folyamat elindítása az, ami nagyon fontos, hiszen az biztos, hogy
pozitív eredménnyel fog járni.
Scher Ágota irodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy két vezérlı elv mentén született
meg az elıterjesztés. Az egyik az a tavalyi vagy tavalyelıtti gondolatsor, amely az
önkormányzati intézmények hatékonyabb mőködését célozta meg. A másik, az a jogszabályi
változás, ami 2013. január 1-jétıl bekövetkezik. Ez a változás elsısorban az oktatási
intézményeket érinti, amikor is az intézmények szakmai üzemeltetését az állam látja el, de
az épületek fenntartását, tulajdonosi kötelezettséggel járó felújítását, karbantartását,
fejlesztését az önkormányzatnak kell biztosítani. Ebbıl adódóan az intézményi létszámok is
két irányban kell, hogy változzanak. Az egyik az a kör, amelyik az üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokat látta el. Erre utalt az alpolgármester úr, hogy ezeknek az
érintetteknek a körét tudja a Közgyőlés felé produkálni. A másik viszont azt jelenti, hogy a
szakmai munkát átveszi az állam. Az intézmények önállóak maradnak, de, hogy majd a
számviteli feladataikat ki fogja ellátni és milyen módon fogják ezt a gyakorlatban
lebonyolítani, az már állami kompetencia lesz. Azokról a létszámokról jelen pillanatban nincs
az Önkormányzatnak információja. Ennek ellenére a város vezetése úgy ítélte meg, hogy
ezeknek a munkatársaknak sem szabad a kezét elengedni, hiszen hosszú évtizedeket
dolgoztak az Önkormányzat fenntartásában lévı intézményekben. Így lehetıséget próbál
keresni arra, hogy - valahol a közszférában - a továbbiakban is munkavállalók lehessenek, a
kialakuló járási hivatalok illetve a tankerületek tekintetében.
Forgóné Kelemen Judit Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdésének az elsı fele az
intézményekben dolgozó adminisztratív és technikai létszámra vonatkozott. A véleménye
szerint ezt a számadatot pontosan tudnia kell az Önkormányzatnak. Ha felállt az új
szervezet, akkor meg kell vizsgálni, hogy ebbıl a létszámból hányan tudtak tovább dolgozni.
Ennek a kettınek az arányából lehet ugyanis majd megítélni, hogy az átszervezéssel
mennyit sikerült spórolni, illetve azt, hogy annak során hányan váltak munkanélkülivé.
Halmay György László bizottsági elnök megerısítette a korábban elhangzottakat: ez az
adat a Közgyőlésre ismertté válik.
Némedi Lajos alpolgármester konkrétan ismertette az OEPMSzSz és a Középfokú Nevelési
Központ létszámát. Elmondta, ebbe a körbe nem tartozik bele az intézményeknél
alkalmazásban álló munkavállalói kör, melynek létszáma a Közgyőlésre válik ismertté. Végül
tájékoztatást adott az említett módosítás indokairól.
Katanics Sándor képviselı megjegyezte, arra még nem kapott választ, hogy az
elıterjesztésben szereplı több százmillió forintos tervezett megtakarítás hogyan képzıdne
és az adat leírója - számításokkal - ezt miként támasztotta alá. Végül megkérdezte, van-e
remény arra, hogy mindez a Közgyőlésig ismertté váljon?
Józsa Tamás kabinetfınök elmondta, az adatok a tanácsadó cég tavalyi kalkulációjának
eredményeként születtek. Az akkori költségvetés alapján leírták azt, hogy négy év alatt 500
millió forint megtakarítás lehet számítani. Ezt újraszámolni nem volt lehetıségük, hiszen
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most sokkal több változás történt a jövı évi költségvetést illetıen. Úgy gondolták, hogy
hasonlóan a tavalyi koncepcióhoz, ezek a viszonyok most is fennállnak. Pontosabb összeget
felelıtlenség lett volna leírni.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı az intézményeknél maradó takarító létszámával
kapcsolatban megkérdezte, van-e olyan jogszabály, amely közegészségügyi szempontból
meghatározza, hogy a közintézményekben a mosdókat milyen idıszakonként és milyen
szinten kell rendben tartani?
Szauer István irodavezetı megjegyezte, gyakorlatilag ez az intézményirányítási modell az
összes városi tulajdonban, fenntartásban illetve a jövıre majd mőködtetésben álló
intézményre vonatkozik. A közoktatási intézményekkel kapcsolatban ismert, hogy a
mőködtetésnek a feladatát az állam az önkormányzatokra rója.
Ezt követıen röviden beszélt arról a jogszabályról, amely rögzíti az említett feladatvállalásról
való lemondás lehetıségét. Amennyiben a mőködtetés az Önkormányzatnál marad, azt
valamilyen módon meg kell szervezni. A tavalyi évben – mikor már sejthetıek voltak a
jogszabályi változások – a szervezésben eljutottak egy állapotig. Ezek a számok most is a
rendelkezésre állnak. Most sem tudnak mást tenni, mint személyes egyeztetések során
végig venni a kérdéseket. A VKSZ Zrt. partner abban, hogy az egyes intézményvezetıkkel
történt megbeszélést követıen – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rögzítse az
intézménynél maradó álláshelyek számát.
A mőködtetéssel kapcsolatosan az állam és a települési önkormányzatok szerzıdést kötnek,
aminek a feltételei a jelen pillanatban még nem teljesen ismertek. Az iskoláknál egy kicsit
óvatosabb tempót diktálva, nagyon alaposan átvizsgálva a dolgokat lehet haladni. Arra kérte
a képviselıket, legyenek egy kicsit türelemmel, mert a rendeletek megjelenését követıen
szinte havonta módosítani kell az elıterjesztést.
Scher Ágota irodavezetı kihangsúlyozta, nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ennek az
anyagnak az elindítása elsı sorban a hatékonyságról szólt. Most is az a cél, hogy a
munkaerı ott jelenjen meg, ahol a munkavégzés szükségessé teszi, vagyis oda lehessen
irányítani a munkavállalókat, ahol valóban van munka. Ez az anyag nem azt mondja, hogy
az intézményekben egy takarító lesz, hanem azt, hogy a megfogalmazódott szakmai
kívánalmak figyelembevételével - a napközben adódó feladatok ellátására - legalább egy
takarító legyen minden egyes intézményben.
Ebele Ferencné igazgató sajnálattal jegyezte meg, hogy az elıterjesztésben nem találta a
„legalább” kifejezést. Annak nagyon örülne, ha ez rögzítésre kerülne, mert napközben - egy
épületegységben is - adódhatnak olyan feladtok, amit egy fı nem tud elvégezni. A jelzett
egyeztetéseket így mindenképpen szükségesnek tartotta. Annak külön örült, hogy a
rendszergazda munkakör ottmarad az intézményeknél, de sajnálattal jegyezte meg, hogy a
többi feladatnál nem volt semmilyen számszerősítés az elıterjesztésben.
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı a melegítıkonyha illetve a fızıkonyha mőködésével
kapcsolatban megjegyezte, hogy a leírtakból nem derült ki világosan, hogy a beszerzés lesz
közös és piaci alapú, vagy a mőködtetés? Ugyanis olyan különleges helyzetben van, hogy az
összevont intézményében mind a két konyhatípus megtalálható. A melegítı konyhában hat
csoportra rendel, és pontosan ugyanannyiba kerül, mint a tizenegy csoportot ellátó
fızıkonyha, önköltséggel. Az egészséges étkeztetésre gondolva is óriási különbség van a
konyha két típusa között.
Némedi Lajos alpolgármester a javasolt módosítást elfogadta és az elıterjesztés 8. oldalán,
az elsı pont utolsó mondatát az alábbiak szerint módosította:
Takarítási feladatok kapcsán az iskolákban napközben mindig kell biztosítani legalább
egy takarító jelenlétét.
Némehtné Károlyi Jolán véleménye szerint az intézményvezetıkkel történt egyeztetés
során a VKSZ Zrt. biztosan szem elıtt fogja tartani a nevelési-oktatási intézmények
takarításával kapcsolatos jogszabályi elıírásokat.
Bán Mihály külsı szakértı megjegyezte, azt kell tisztázni, hogy az új szervezet, irányító,
vagy szolgáltató központ lesz-e. Ha szolgáltató központ lesz, és az intézmények
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meghatározhatják, hogy mire van szükségük a mőködéshez, és a központ szolgáltatja azt,
akkor annak minden érintett örülni fog.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelen levı 9 tagja 6 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
80/2012.(IX. 05.) határozata
Az összevont intézményirányítási modell bevezetésének elıkészítése tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Az összevont
intézményirányítási modell bevezetésének elıkészítése címő elıterjesztést – a jelzett
módosítások figyelembevételével - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

3. Döntés Nyitra (Szlovákia) és Tarnów
együttmőködési megállapodás megkötésérıl

(Lengyelország)

városokkal

Forgóné Kelemen Judit képviselı megjegyezte, az elıterjesztés néhány
mondatban tartalmazza Nyitra város történetét, és szerepel benne egy - a szlovák
történet kezdetére utaló - kitétel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovák történelem
1993. január elsejével indult és nem 823-mal, Pribina fejedelemmé választásával. Ezt
javítani kellene az elıterjesztésben, hiszen ebben az idıben szlovákokról még nem
beszélhetünk, szláv népcsoportok éltek ezen a területen.
Szödényi Kinga irodavezetı ígéretet tett arra, hogy utánanéznek az adatoknak és a
Közgyőlés elé kerülı anyagot annak megfelelıen fogják módosítani.”
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelen levı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
81/2012.(IX. 05.) határozata
a Döntés Nyitra (Szlovákia) és Tarnów (Lengyelország) városokkal együttmőködési
megállapodás megkötésérıl tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Döntés Nyitra
(Szlovákia) és Tarnów (Lengyelország) városokkal együttmőködési megállapodás
megkötésérıl címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
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4. A Veszprém, belterület 5744/4 hrsz. – természetben a Kádár u. 4. sz. – alatt
kialakuló ingatlan értékesítése
Katanics Sándor képviselı elmondta, olyan információ jutott el hozzá, hogy jelen
pillanatban - éppen az eladás folyamata miatt - a sportcsarnok kiadása eléggé körülményes.
Kapott olyan jelzést, panaszt, hogy szerették volna bérlık kivenni a helyiséget, de nem volt
rá lehetıség. Gondolta, ha a csarnok eladása megtörténik, akkor ez a fajta zavar megszőnik.
Megkérdezte, van-e arról konkrét információ, hogy bérlık kiesése mekkora veszteséget
jelentett.
Halmay György László bizottsági elnök megjegyezte, szeptember hónapban csak elvétve
szokták igénybe venni a sportcsarnokot - délutáni illetve esti idıszakban. Arról volt szó, hogy
ameddig nincs adásvételi szerzıdés, nem érdemes a bérlıkkel szerzıdést kötni.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom ingatlaneladásokat általában nem szokott támogatni, ez esetben
viszont kivételt tesznek és mivel az Érsekség tulajdonába kerül az ingatlan és a Szilágyi E.
Általános Iskola tanulói fogják használni, az elıterjesztést támogatni fogja.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelen levı 9 tagja 7 igen, 1 nem szavazattal 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
82/2012.(IX. 05.) határozata
A Veszprém, belterület 5744/4 hrsz. – természetben a Kádár u. 4. sz. – alatt
kialakuló ingatlan értékesítése tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy A Veszprém,
belterület 5744/4 hrsz. – természetben a Kádár u. 4. sz. – alatt kialakuló ingatlan
értékesítése címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
00

Katanics Sándor 10

perckor távozott a bizottság ülésérıl.

5. Veszprém Megyei Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása

Brányi Mária alpolgármester bevezetıjében elmondta, Józsa Tamás kabinetfınök volt az,
aki az anyag összeállítását irányította, ezért ıt kérte fel arra, hogy néhány szóban
összegezze az anyagot.
Józsa Tamás kabinetfınök tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy a marketing stratégia
tulajdonképpen a gazdasági programra és a településfejlesztési koncepcióra
visszavezethetı integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) támogatja.
Az IVS-ben is vannak célcsoportok és célközönségek. A marketingstratégiában három
stratégiai területet azonosított be a munkacsoport. Ez a három terület a gazdaság, a
turizmus és a lakosság. A lakossági stratégiai területet szokták kulturális vagy közösségi
stratégiai területnek is hívni. Ezeken a stratégiai területeken belül vannak a célcsoportok, a
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célcsoportokhoz különbözı intézkedések kapcsolódnak, azért, hogy az integrált
városfejlesztési stratégiában foglalt célokat támogassák, ami a régióban kulturális, oktatási
és tudományos központi szerepet szán a városnak. Ezeket az intézkedéseket úgynevezett
horizontális intézkedések is támogatják, amik nem egy adott dimenzióban vagy stratégiai
területen érvényesülnek, hanem kapcsolódnak minden stratégiai területhez, minden
célcsoporthoz. Ez tehát a stratégiai logika, amelynek a végén lévı ütemterv tartalmazza és
fogja össze az összes intézkedést. Nagyon fontos eleme a stratégiának az arculati
kézikönyv. (a hozzászólását a témával kapcsolatos rövidfilm vetítésével egészítette ki)
A film levetítését követıen elmondta, hogy a logóval kapcsolatban nagyon fontos elvárás
volt, hogy könnyen beazonosítható legyen. A címert szeretné az Önkormányzat hosszabb
távon háttérbe szorítani, mert az alapján a városok nehezen kommunikálnak, sok címer
ugyanis nehezen köthetı településhez, helyhez.
A bemutatott logó könnyen variálható. Az egyes elemei, egyes stratégiai területeket tudnak
szimbolizálni. Ugyanígy a logónak az egyes színvilággal való felöltöztetése, variálhatósága
lehetıvé teszi azt, hogy ernyıként jelenítse meg azt a központi értéket, ami maga,
Veszprém. Egy minıségi város a saját minıségi kínálataival és ehhez felcsatlakoznak az
intézmények, a gazdasági társaságok úgy, hogy a logónak az egyes mutációit a saját
véleményükkel kiegészítve tudják használni. A hosszabb távon az lenne a célkitőzés, hogy
ez is meg tudjon valósulni.
Brányi Mária alpolgármester az elhangzottakat kiegészítve elmondta, két külön típust
kívánnak használni illetve ezeknek bizonyos variációs lehetıségeit. Inkább egy tiltást
tennének közzé: az anyag elıkészítése során pillanatnyilag azt az elképzelést tartják jónak,
hogy mi az a hely, ahol nem lehet használni, egyébként színvilágában és szlogen
használatában nagyon széles variációs lehetıséget biztosítanának. Nagyon fontosnak
tartaná és a véleménye szerint az elızıek erre talán jól rá is mutatnak, hogy mindaz a városi
szolgáltatási kör, mindaz a városi feladatellátási terület, amely az Önkormányzathoz illetve
az Önkormányzat hivatalához, intézményeihez, gazdasági társaságaihoz köthetı - szinte a
város védjegyeként - egy adott embléma alatt - a jelenleg bemutatott logó alatt - jelenjen
meg.
Mindenki számára egységes értékként jelenjen meg az a városi produktum illetve az a
veszprémi érték, amelyet az itt élı magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények
és az Önkormányzat közösen hoz létre. Azt gondolta, hogy maga a marketing stratégia
nagyon jól összegzi mindazokat a vizsgálatokat és kutatási eredményeket, amelyekre
alapulva az elıterjesztı egyfajta jövıképet tud megjeleníteni. Kiemelten fontosnak tartotta az
anyagnak azt a részét ahol különbözı akciókat, különbözı intézkedéseket fogalmaz meg
mindazon cél megvalósítása érdekében, amit egyébként marketingstratégiaként szeretnének
véghezvinni. Azt gondolta, hogy míg az anyagnak a vizsgálati része és a jövıképre való
utalásai öt - tízéves ciklust mindenképpen szolgálni tudnak, addig annak egyes fejezeteinél
az lenne a kívánatos, ha minden évben megújulna, mindig gazdagabb lenne.
Ezek a fejezetek az adott horizontális területek alá besorolt vertikális elemekkel foglalkoznak.
Azok az intézkedések, amelyek révén a városi identitásnak a megerısítéséért - mindazok
számára, akik a városba látogatnak - tudják ezeket az üzeneteket egységesebbé tenni.
Abban bízott, hogy - részben a folyamatos megvalósulás során - az élet olyan részévé
válnak, amely szinte automatizmusként mőködik, illetve az élet mindig újabb és újabb
területeket fog becsatolni, ahol a következı idıszak tennivalóit fogják meghatározni.
A véleménye szerint nagy erénye az anyagnak, hogy folyamatos munkát fog adni. Elmondta,
a munka során néhány várossal folyamatosan konzultáltak. Ilyen volt pl. Eger, de ık inkább
a városi logó és a város vizuális arculati megjelenítése irányába indultak el és ezen a
területen vannak már jó eredményeik. İk a stratégiai dokumentáció elkészítését a második
fázisba tették. Veszprém ezt pont fordítva csinálta, itt elıször a stratégiai dokumentummal
foglalkoztak, és amikor az összeállítás felénél jártak, - amikor a célkitőzések már
körvonalazódtak - akkor indították el az ehhez illeszkedı vizuális arculati megjelenítés
elıkészítését.
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Megjegyezte, Egerben már ezt az egységes üzenetet, egységes arculati megjelenítést tetten
lehet érni, pedig tavasszal indult el a bevezetés folyamata. A véleménye szerint ez az út
biztos, hogy eredményes lesz Veszprém számára is.
Végül javaslatot tett a határozati javaslat plusz ponttal való kiegészítésére, az alábbiak
szerint:
Veszprém MJV Önkormányzatának Közgyőlése az egységes városi arculat
megjelenítése céljából jóváhagyja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 75/2011 (III. 31.) számú határozatában meghozott döntése alapján, 2011.
04. 01-jén Veszprém MJV Önkormányzata és MKB Veszprém KC között megkötött
együttmőködési megállapodás III. fejezet 4. pontjának módosítását, és felhatalmazza a
polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerzıdés aláírására.
Bán Mihály külsı szakértı megjegyezte, arra hivatkozik az anyag, hogy ez a stratégia
illeszkedik a többi önkormányzati stratégiához. (településfejlesztési koncepció, gazdasági
program, energiastratégia stb.) Készültek már korábban is stratégiák: turisztikai, marketing
és egyéb. Azt vizsgálta-e az anyag, hogy ezeknek a korábbi stratégiáknak hányad részét
sikerült megvalósítani?
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, az egyes stratégiák megvalósítását
folyamatosan vizsgálják és errıl rendszeresen számot adnak. A legutóbb pl. az energetikai
stratégia végrehajtásáról készült beszámoló. Megjegyezte, az integrált városfejlesztési
stratégia, mint a legnagyobb kitekintéső alapdokumentum alapja valamennyi városi uniós
pályázati fejlesztésnek. Ezek az anyagok egymással korrelációban élnek és a
megvalósításuk napi szinten - nyilván az adott területre vonatkozóan valósul meg.
Egyébként az Önkormányzat idınként felülvizsgál valamennyi, ilyen jellegő dokumentumot.
Ez a felülvizsgálat teszi azt lehetıvé, hogy a napi kihívásoknak megfelelı - a törvényi
változásokat és az élet hozta változásokat is követı - folyamatosan használható naprakész
anyagok álljanak a rendelkezésre.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı javasolta, hogy a határozati javaslat ismertetett
plusz pontjáról külön szavazzon a bizottság.
Brányi Mária alpolgármester a javaslatot elfogadta, továbbá javasolta, hogy egy szavazás
történjen az elsı négy pontról és külön egy az ötödikrıl, mert az már az anyagnak egy
különválasztott része.
Némethné Károlyi Jolán képviselı megjegyezte, való igaz, hogy nagyon távol esik tılünk a
címer. Néhány száz évvel ezelıtt az akkor élıknek még valószínőleg volt szeme arra, hogy
megkülönböztessék azokat. Mindenki elıtt ismert, hogy az utóbbi idıben több száz gyermek
foglalkozott ezzel a dologgal. Leírták, elemezték a saját címerünket, de kb. a gyerekek fele
nem tudta megkülönböztetni a város címerét a megyeitıl. A véleménye szerint a felnıtt
lakosság nagy része sem tudna közöttük különbséget tenni. Nagyon jónak tartotta, hogy egy
olyan logója lesz Veszprémnek, amely nem asszociál egyetlen másik városra sem.
Brányi Mária alpolgármester kiegészítésül elmondta, az Önkormányzat rendeletben
szabályozta a jelképek használatát, így a címer használatát is. Ez a rendelet megengedı,
tág körét sorolja fel azoknak a helyzeteknek, ahol a címer használatára lehetıség van. Úgy
gondolta, hogy az arculati kézikönyv összeállításánál ki kell térni ennek a használatnak a
letisztítására is. A véleménye szerint a városi címer használatát megfelelı, méltó közegbe
kell helyezni, a napi üzenetek célba juttatásánál viszont a logó használata a célszerőbb.
Fontos, hogy ebben az esetben a város neve jól olvashatóan és markánsan jelenjen meg.
A koronás motívummal kapcsolatban el kell mondani, hogy ez az - építıkockákból is
összerakható - egyszerő forma tulajdonképpen nagyon sok asszociációra ad lehetıséget. Jó
megjelenítése a koronának és a várnak is. Úgy gondolta, hogy a városhoz jól illeszkedı, a
városi hagyományokat, a jelent és a jövıt is jól megjelenítı és könnyen rögzíthetı, jól
asszociálható formavilág lesz.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

9

A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja
 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta az elıterjesztés határozati javaslata
elsı négy pontjának közgyőlési elfogadását,
 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta az elıterjesztés határozati javaslata ötödik
pontjának (VMJV Önkormányzata és az MKB Veszprém KC között megkötött
együttmőködési megállapodás módosítása) közgyőlési elfogadását
 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
83/2012.(IX. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Veszprém Megyei
Jogú Város marketingstratégiájának jóváhagyása címő elıterjesztést – az abban
foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
6. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyári napközis
táboráról 2012.
Horváth Miklós táborvezetı a gyermekek és a szülık nevében köszönetet mondott a város
vezetıségének, hogy lehetıvé tette a nyári napközis tábor megszervezését és a Táncsics M
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak, hogy helyet biztosított a napi tevékenységnek
és a programok lebonyolításának.
Némethné Károlyi Jolán képviselı a táborban dolgozó pedagógusok kapcsán
megkérdezte, hogy a szervezık erre a munkára nem találhattak volna veszprémi kollégát?
Horváth Miklós táborvezetı emlékeztette a jelenlevıket arra, hogy a tábor indításának elsı
éveiben milyen nehéz volt vállalkozó pedagógust találni erre a munkára. A feladatot végülis
nem veszprémi lakos pedagógussal sikerült megoldani, akinek lelkiismeretes munkájára az
óta is bátran számíthatnak.
Szauer István irodavezetı megerısítette a táborvezetı által elmondottakat.
Halmay György László bizottsági elnök köszönetet mondott a tábor szervezıinek, a tábor
dolgozóinak és mindenkinek, aki tevékenységével zökkenımentessé tette a gyermekek nyári
táboroztatását. Ezt követıen a napirend tárgyalását lezárta.
30

Némethné Károlyi Jolán 10

perckor távozott a bizottság ülésérıl.

7. Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése
Szauer István irodavezetı röviden ismertette az anyag módosításait és a módosítás
indokait.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
84/2012.(IX. 05.) határozata
a Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése tárgyban
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
engedélyezi - a közoktatási törvényben meghatározottak szerint - a fenntartásában mőködı
óvodák, általános és középiskolák alábbiakban felsorolt osztályaiban a maximális csoport-,
osztálylétszám túllépését 2012/2013-as tanévre:
I.

ÓVODÁK:
 Az Egry Úti Körzeti Óvoda 5 csoportjára az 1. sz. mellékletben felsoroltak
szerint,
 A Kastélykert Körzeti Óvoda 1 csoportjára az 1. sz. mellékletben felsoroltak
szerint

II.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK:
Cholnoky Jenı Általános Iskola 1 osztályára és 22 csoportjára a 2. sz.
mellékletben felsoroltak szerint,
Rózsa Úti Általános Iskola 2 osztályára és 2 csoportjára a 2. sz. mellékletben
felsoroltak szerint,
Dózsa György Általános Iskola 1 osztályára a 2. sz. mellékletben felsoroltak
szerint,
Deák Ferenc Általános Iskola 1 osztályára a 2. sz. mellékletben felsoroltak
szerint





III.

KÖZÉPISKOLÁK:
 Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 osztályára és 8
csoportjára a 3. sz. mellékletben felsoroltak szerint,
 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 10 csoportjára a 3. sz. mellékletben
felsoroltak szerint,
 Lovassy László Gimnázium 5 csoportjára a 3. sz. mellékletben felsoroltak
szerint,
 Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 1 osztályára és 11 csoportjára a 3. sz.
mellékletben felsoroltak szerint,
 Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 2 osztályára és 16 csoportjára a
3. sz. melléklet szerint

Utasítja az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy az engedélyezésrıl az érintett
intézményeket értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı
8. Tájékoztató a 2011/2012. nevelési évrıl
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Halmay György László bizottsági elnök az elmúlt tanévi munkát és a tájékoztató készítését
megköszönte, további eredményes jó munkát kívánt és a napirend tárgyalását lezárta.
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9. Vegyes ügyek
A napirend keretén belül:
 Fucsku Anita városstratégiai referens rövid tájékoztatást adott az Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozat Autómentes Napjának tervezett eseményeirıl,
 Németh Attila ügyvezetı igazgató (VEDAC) kisfilm keretében ismertette a Londoni
Olimpia magyar illetve veszprémi vonatkozású eseményeit, eredményeit.
55

Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, így Halmay György László 10
bizottság ülését bezárta.

perckor a

Veszprém, 2012. szeptember 05.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök
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