Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. október 17-én 0900 órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl
Az ülés helye:

Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.

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
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:
Bán Mihály
Szőcs Attila
Tavas Vilmos
Varga Tamás
távol volt:
Némethné Károlyi Jolán képviselı
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Marianna ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó
Dr Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó
Dr Hartung Ferenc egyetemi docens, Pannon Egyetem
Ebele Ferencné igazgató, munkaközösség vezetı
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı, munkaközösség vezetı
Irányi László igazgató, Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
Janzsó Ádám irodavezetı (VMIITI)
Józsa Tamás kabinetfınök
Kováts Péter intézményvezetı, Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és AMI
Körmendi István igazgató, Táncsics M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Scher Ágota irodavezetı
Schultz Zoltán igazgató, munkaközösség vezetı
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Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 tagja megjelent, így az határozatképes.
Köszönetet mondott a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény vezetıségének a hely biztosításáért.
Megkérdezte, hogy a bizottság tagjai hozzájárulnak-e a sürgısséggel kiküldött - Döntés az
oktatási intézmények mőködtetésének vállalásáról címő - napirend tárgyalásához?
A jelzett napirend tárgyalását a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal
támogatta, egyben hasonló szavazati aránnyal (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot
hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
89/2012.(X. 17.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának 2012. október 17-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek tárgyalására kerül
sor:
1.
2.
3.

Döntés az oktatási intézmények mőködtetésének vállalásáról
Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása
Tájékoztató a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény tanévkezdésérıl, mőködésérıl
4. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) A közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
C.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. A középiskolás-korúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Hozzájárulás az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıje vezetıi megbízásának
visszavonásához
7. Hozzájárulás az Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıje vezetıi megbízásának
visszavonásához
8. Az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása
9. A Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása
10. A.) Az ISZSZ alapító okiratának jóváhagyása és a jogelıd intézmények KNK és az
OEPMSZSZ összeolvadásával történı megszüntetésérıl
B.) A megszőntetésre kerülı KNK és az OEPMSZSZ intézményvezetıje vezetı
megbízásának visszavonása
C.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı szolgáltatásvásárlás
szerzıdés jóváhagyása
11. A köznevelési intézményekben fizetendı tandíjról és térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
12. A 2013/2014-es tanévben indítható osztályok számának engedélyezése
13. Döntés sporttámogatási kérelmekrıl
14. Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése
15. Tájékoztató a tankönyvtámogatás felhasználásáról
16. Tanulmányi versenyeredmények 2011/2012
17. Tájékoztató a gyógytestnevelés helyzetérıl
1.

Döntés az oktatási intézmények mőködtetésének vállalásáról

Némedi Lajos alpolgármester kérte a jelenlevı tagjait, fogadják el az elıterjesztést és
javasolják azt a Közgyőlésnek is.
Katanics Sándor képviselı tisztában volt azzal, hogy az elıterjesztést mindenképpen fontos
volt tárgyalni. de azt nem értette, hogy miért az elızı nap délután került az anyag
kiküldésre? A véleménye szerint ugyanis a leírt anyagban nem található semmi olyan, ami a
tárgyalás sürgısségét indokolná. A leírtakkal eddig is mindenki tisztában volt.
Kérte, hogy a világosabb látás érdekében a Közgyőlésre részletesebb számítást is kapjanak
arra vonatkozóan, ami az elıterjesztésbe csupán két-három mondattal került bele.
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Jó lenne látni, hogy a közelgı fenntartó váltás milyen hatással lesz a normatívákra, illetve a
2013. évi normatívák biztonságos mőködést tesznek-e lehetıvé. Kérte az irodavezetı
asszonyt és az alpolgármester urat, hogy az elıterjesztést ezekkel az adatokkal egészítsék
ki.
Megjegyezte, úgy tőnik, mintha az elıterjesztı azt próbálná indokolni, hogy mennyire
nagyszerő dolgot tesz az átvétellel.
A jogalkotó szándéka szerinte az, hogy 3000 fınél nagyobb települések egyértelmően
vegyék át, tehát akkor ezt így kell kezelni.
Természetesen annak örült, hogy az intézmények mőködtetését a város felvállalja és ezt ı
fontosnak is tartotta.
Megjegyezte, hogy azt viszont nagyon sajnálatosnak tartja, hogy a véleménye szerint azzal,
hogy a szakmai irányítást elveszik, sérülni fog az intézmények lehetısége. Az a színes
pedagógiai program, ami minden egyes intézményben megvan, sajnos belátható idın belül
sérülni fog. Majd a jövı választ fog adni arra, hogy a sejtései beigazolódnak-e vagy sem.
Némedi Lajos alpolgármester felvállalta, hogy miatta kerül sor az anyag sürgısségi
tárgyalására. Ígéretet tett arra, hogy a kért számok közül azokat, amelyek már ismertek – a
2012. évi számok alapján - a Közgyőlésen szóbeli kiegészítésként ismertetni fogja.
Ami a kényszert illeti nem értett egyet az elhangzottakkal. Az Önkormányzatnak nem külsı
kényszere, hanem belsı, hogy szeretné az iskolákat mőködtetni. A veszprémi iskolákat
változatlanul a magáénak érzi.
Nem gondolta, hogy szakmai sérülés történik azáltal, hogy az állam fogja irányítani az
iskolákban folyó szakmai tevékenységet, de azt valóban majd a jövı fogja bebizonyítani.
Bízott abban, hogy a Klebelsberg Kunó Intézet illetve a tankerületek megfelelı szakmai
irányítást fogják ellátni az iskolák irányába. Az Önkormányzat a maximális együttmőködésre
fogunk törekedni a tankerületekkel.
Halmay György László bizottsági elnök véleménye szerint a törvény nem tiltja, hogy a 3000
fınél nagyobb települések kezdeményezzék, hogy állami fenntartásba illetve üzemeltetésbe
kerüljenek az iskolák, de azt indokolni kell.
Azt gondolta, hogy Veszprémnek elég nagy szégyen lenne, ha erre az útra lépne. A város
vezetése már több mint egy évvel ezelıtt – szóban - kinyilvánította azt a szándékát, hogy
szeretné az iskoláit fenntartani, mőködtetni. Ezen az úton haladt tovább.
Az, hogy pedagógiai folyamatok hogyan sérülnek és hogyan nem, azt majd az idı eldönti. A
törvénynek az ország mindenegyes iskolájában betarthatónak kell lenni. Sajnos vannak
olyan önkormányzatok ma Magyarországon, akik nagyon nehezen tudják azokat a
pedagógiai programokat illetve a tantervi követelményeket olyan szinten teljesíteni, ahogy
azt kell.
A véleménye szerint Veszprém az átlagosnál jobb helyzetben van, de mindenki tud olyan
helyekrıl, iskolákról ahol komoly problémák vannak. Az állami fenntartás azt jelzi, hogy
ezekben az iskolákban, ezekben az intézményekben is megadják az esélyt a gyerekeknek.
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
90/2012.(X. 17.) határozata
Döntés az oktatási intézmények mőködtetésének vállalásáról tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Döntés az oktatási
intézmények mőködtetésének vállalásáról címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint
- fogadja el.
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Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

2.

Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása

Némedi Lajos alpolgármester nagyon örült a megállapodás lehetıségének. Köszönetet
mondott ezért a honvédségnek. Bízott abban, hogy ez a lépés másokban is azt erısíti, hogy
a honvédség és az Önkormányzat együttmőködése - a település és az oktatás fejlesztése
érdekében - példás. Kérte a leírt javaslat elfogadását.
Szőcs József mérnök ezredes úgy gondolta, hogy abban a szellemben, ahogy a júniusi
bizottsági ülésen megkapták a támogatást ehhez a munkához, szeretnék azt tovább folytatni.
Örömükre szolgál, hogy a Táncsics Mihály Szakközépiskola felvállalja ennek az osztálynak
az indítását.
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
91/2012.(X. 17.) határozata
Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Katonai szakmai
orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása
címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
3. Tájékoztató a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény tanévkezdésérıl, mőködésérıl
Kováts Péter intézményvezetı ismertette az átköltöztetés fıbb lépéseit. Elmondta, az új
intézmény létrehozásával kapcsolatos döntést követıen számos olyan feladat jelentkezett,
amit a nyár folyamán kellett megoldani.
Az elsı és legfontosabb volt a mőködıképesség biztosítása. Ehhez végre kellett hajtani a
legszükségesebb szervezeti átalakításokat. Minden érv amellett szólt, hogy a korábban
vezetésben résztvevı kollégák vezessék a két intézményegységet. A két kolléga meg is
kapta a 2012. augusztus 15-ig tartó vezetıi megbízását. Akkorra a testületet már össze
lehetett hívni és legitimmé lehetet tenni ezeket a megbízásokat. Annyi változott, hogy a nyár
folyamán a Csermák A. Zeneiskola volt igazgatója bejelentette, hogy nem kíván tovább részt
venni a vezetésben. Inkább a tanításnak szentelné az idejét. Az intézményegységben a
sorban utána következı kolléga kapott így megbízást a vezetıi teendık ellátására, a
tantestület teljes támogatása mellett. A véleménye szerint problémamentesen sikerült
elindítani az évet. Nyilván kellett több egyeztetést, megbeszélést tartani, amíg mindenki
számára világossá nem vált, hogy miként is fog az új struktúra mőködni.
A másik feladat az volt, hogy ki kellett találni, hogyan fognak tudni a legpraktikusabban
mőködni. A döntés értelmében a székhely a Megyeház tér 5. szám alatti épület, ami sok
funkcióra alkalmas ugyan, de az egész iskolát nem tudja befogadni. Ezért volt szükség
telephelyek megnevezésére is. A Táncsics Mihály Szakközépiskola épülete az egyik
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telephely, a másik ez az épület. Ebben az épületben tudták megszervezni gyakorlatilag a
teljes oktatást: a közismereti oktatást és a zeneoktatás nagy részét is. Ami nem fért el itt, az
a Zeneiskola épületében lebonyolítható. A testnevelési óráik a Táncsics Mihály
Szakközépiskola tornatermében folynak.
A harmadik feladat az volt, hogy a döntéssel párhuzamosan megszőnt a Dohnányi
kollégiuma. Ezt a döntést is kezelni kellett. Az elıterjesztésben szerepelt, hogy a diákok a
Táncsics iskola kollégiumában kapjanak elhelyezést. Az egyeztetések során az a terv
körvonalazódott, hogy egy teljes szintet használhatnának és ez koedukált szint lenne. A
diákok és a szülık is többször meglátogatták a helyet. A lányos szülık aggódtak, a
kimondottan fiú kollégiumban történı elhelyezés miatt és kezdtek más javaslatokkal is élni. İ
többször írt a szülıknek arról, hogy ebben a kollégiumban minden szépen egy helyen meg
található, de ık azt válaszolták, hogy szeretnék inkább a Stadion utcában lévı kollégiumot
igénybe venni. Vannak továbbá, akik a Davidikum illetve a tetıfedı iskola kollégiumában
kerestek férıhelyet. Így igény szerint biztosított lett valamennyi tanuló számára a kollégiumi
elhelyezés.
A következı feladat volt a költöztetés lebonyolítása. Elmondható, hogy azt rekordidı alatt
sikerült lebonyolítani. Persze készen voltak a tervek, hogy mit hova tesznek, melyik termet
pontosan mire fognak használni. Az épületben abszolút alkalmas termeket találtak, sıt több
esetben még a régi helyük termeinél is alkalmasabbakat. A tanulók hamar megszokták az új
helyet és jól alkalmazkodtak ahhoz az új helyzethez, hogy akár naponta több esetben is el
kell hagyniuk az épületet.
A legnagyobb gondot talán az jelentette, hogy meg kellett találni az anyagi fedezetet az
egész akció lebonyolításához. Számos egyeztetést követıen alakult ki az összeg. Az összeg
biztosításához kért pótelıirányzat pedig maga után hozta az ilyen esetekben szokásos belsı
ellenırzési vizsgálatot. A vizsgálat - a szervezeti átalakítások miatt elég - sokáig tartott. A
pótelıirányzat-kérelmük egyik fele már teljesült is és a másik teljesítése is folyamatban van.
Végül elmondta, hogy a két intézmény összevonásával olyan lehetıségek nyíltak meg mind
a két iskola számára, amik nagyon elınyösek. Ennek értelmében meghirdettek több olyan
szakmai programot, amik korábban nem mőködtek, amik a gyermekek Dohnányiba való
beiskolázását célozzák és a tanárok szakmai konzultációját is intenzívebbé teszik.
Katanics Sándor képviselı a hozzászólása elején az alpolgármestertıl érdeklıdött a régi
épület értékesítésének helyzete után. Megjegyezte, az elızı hozzászóló említette, hogy még
raktározási célra használják a régi épületüket. Meddig lehet ezzel számolni?
Az értékesítés esetleges meghirdetésérıl nem volt semmi információja. Elmondta,
érdeklıdve várta az elıterjesztést, de sajnálattal tapasztalta, hogy a tájékoztatóról csak egy
egyoldalas anyag jutott el a bizottság tagjaihoz.
Örömmel nyugtázta, hogy a bizottság a kérésének megfelelıen kihelyezett bizottsági ülést
tart. Ígéretet tett arra, hogy a közeljövıben alaposabban át fogja nézni az épülete, hogy
miként sikerült az új helyen az oktatás feltételrendszerét megteremteni. Mindezt nem a
kifogások keresése érdekében tette, hiszen maximálisan elismerte az igazgatónak azt a
munkáját, hogy próbálta ebben a hihetetlenül gyorsan elıállított helyzetben a lehetı legjobb
körülményeket megteremteni és a lehetı legkisebb veszélyt megtartani abból, ami egy ilyen
intézmény összevonásnál óhatatlanul megjelenik. A döntéshozónak is értette azt a
szándékát, hogy az államosítás elé futottak egy kicsit, hogy ilyen módon védje az
összevonással ezeknek az intézményeknek a sorsát. Ugyanakkor változatlanul fenntartotta,
hogy a rendelkezésre álló pár hónap nagyon kevés volt az átgondolt cselekvésre és olyan
problémák bıven maradtak, aminek egyáltalán nem érzékeli, hogy valamiféle komoly
kezelése lenne. Úgy jött át az iskola a Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épületbe, hogy gyakorlatilag
az utolsó pillanatban egy szóbeli elıterjesztésben módosításként került be telephelyként a
Városi Mővelıdési Központ épülete. Ez a Városi Mővelıdési Központ pedig annak ellenére,
hogy a Dózsa Gy u. 2. sz. alatt van az épülete, a HEMO épületében mőködik. Emellett itt van
pillanatnyilag még a Pannon Várszínház is. Nagyon érdekelte az, hogy hogyan sikerült ezt
az intézményt mőködtetni, például hogyan zajlik a költségek megoszlása. Annak idején a
város vezetése arra hivatkozott, hogy a VMK épületét minél elıbb használaton kívüli
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állapotba kell helyezni, mert a fenntartása igen költséges. Nyilvánvalóan spórolni akart és
nem tudta eddig - pályázati úton - az intézményt megújítani, ezért más lehetıséget keresett.
Az rendben van, hogy a zeneiskola ezt az évet az épületben valahogyan kihúzza, de hogy a
jövı hogy fog alakulni, az kérdéses. Például a közismereti órák hova kerülnek, ha ennek az
épületnek a mőködtetése az Önkormányzat számára a továbbiakban vállalhatatlan lesz.
Szerinte ezt minél gyorsabban tisztázni kellene. Januártól ugyanis ez az intézményegység is
állami kezelésbe kerül és onnantól kezdve a döntéshozó is más lesz. Bízott benne, hogy az
Önkormányzat a továbbiakban is tud valamilyen módon majd helyi érdeket érvényesíteni, de
a garanciái ennek messze nem láthatóak. Ha egy ilyen bizonytalan helyzet van, változatlanul
fennáll annak a lehetısége, hogy hosszú távon nem tőnik majd biztosnak az intézmény
mőködtetése, márpedig a véleménye szerint a város életében nagyon nagy jelentısége van
annak, hogy ez az intézmény, ez a képzési forma jelen legyen. És ennek egy stabil
mőködtetési formáját kell mindenki számára megnyugtató módon kialakítani.
Végül megjegyezte, azért bizonyára a bizottság tagjai is észrevették, hogy volt itt néhány
érdekes változtatás, hiszen például: a Táncsicshoz kerültek - a kollégiumi elhelyezés miatt státuszok, de azok a költségvetés módosításakor mégis átkerültek a Veszprémi Középiskolai
Kollégiumhoz. A véleménye szerint ezeket az álláshelyeket egy kicsit tervszerőbben kellett
volna rendezni, de azt nem az intézményvezetı hibájául rótta fel.
Kováts Péter intézményvezetı elmondta, a gyermekek kollégiumi elhelyezése a szülık
kérésének megfelelıen történt. Az iskola vezetése a Táncsics M. Szakközépiskola
kollégiumába igyekezett irányítani a gyerekeket, de a szülık – a már említett okok miatt –
más megoldást választottak. A véleménye szerint a Dózsa Gy u. 2. sz. alatti épületben jól
elfér egymás mellett a Pannon Várszínház és a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola.
A színház ugyanis az épület elsı felét, a színházterem körüli részt foglalja el, így az iskolától
szinte hermetikusan elzárt. Az iskolában tökéletesen sikerült minden termet kialakítani, így
megfelelı helye van pl. az „okos tábláknak”, a hangszereknek. Néhány klubterem tágasabb
és világosabb is, mint a volt osztálytermük.
Némedi Lajos alpolgármester megjegyezte, a Dohnányi volt épületét a Közgyőlés
értékesítésre jelölte ki. Pillanatnyilag nincs érdeklıdı rá, sajnos ez a gazdasági helyzet. Ha
lesz rá érdeklıdı és értékesítésre tudnak javaslatot tenni, akkor nyilván az iskola nagyon
gyorsan meg fogja tudni oldani a régi épületben lévı elszállítását. Amint a tájékoztatóból is
kitőnt a gyerekek jól érzik magukat az új helyen, sikeresen be tudtak rendezkedni,
kifejezetten tetszik nekik, hogy bent vannak a városban, mindez azt igazolja, hogy rövid idı
alatt is lehet jó döntést hozni. Ez annyira jó döntés volt, hogy akár már tíz évvel ezelıtt is
meg lehetett volna hozni. Arra a kérdésre, hogy az intézménynek és a zenei szakképzésnek
mi lesz a jövıje, nem lehet válaszolni. A város vezetése is azt szeretné, hogy ez a képzés a
jövıben is a városban maradna. Azt nem tudni, hogy az állami fenntartás milyen
változásokat fog hozni. Valószínő, nem csak a zenei szakképzésben, hanem szélesebb
értelemben a megyében lévı más mővészeti képzés tekintetében is lesz változás.
Katanics Sándor képviselı megjegyezte, ha az említett lépést tíz évvel ezelıtt megtették
volna, akkor ismerve az akkori ellenzéket, olyan polgári mozgalmat indított volna, hogy a
belváros tüntetık hadával lett volna tele a költözés megakadályozása érdekében.
Szerencsére, gyorsan születnek jó döntések.
Azt azért hozzátette, hogy jó lenne hosszú távra elıre látni. Ha ugyanis ez a lépés olyan
rendkívüli jó döntés volna, akkor a Zenemővészeti Szakközépiskola mintegy tizenöt évre
berendezkedhetne a VMK épületébe, de mindenki tudja, hogy ez vélhetıen nem így lesz.
Halmay György László bizottsági elnök megköszönte Kováts Péternek azt a munkát, amit a
költözés során a kollégáival együtt végzett. A véleménye szerint a politikusok hoznak
döntést, a közgyőlés, a bizottság is, de hogy annak a végrehajtása a mindennapokban
hogyan történik, az bizony az adott intézményvezetı talpraesettségén, kreativitásán,
elkötelezettségén múlik. Nem gondolja, hogy az a jó, ha egy vezetı a leírt szöveg bető
szerinti értelmezésével és nem a tényleges szándék értelmezésével végzi a munkáját. Úgy
gondolta, hogy Kováts Péter a Polgármesteri Hivatallal folyamatosan egyeztetett a költözés
során. Nagyon jól oldotta meg ezt a feladatot. A költözéssel valóban sikerült egy olyan
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helyzetet elıállítani, amiben új lehetıségek nyílnak a zenei képzés területén. Eleinte még
tartottak is attól, hogy ez a két intézmény hogyan fog összecsiszolódni és lám ez a része is
jó mőködik. Kifejezetten örült annak, hogy a fenntartó meghozta ezt a döntést. Azt meg, hogy
ennek az épületnek meggyi lehet a fenntartása? Biztos, hogy kevesebb, mintha mind a két
épületet fenntartotta volna a város.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A bizottság elnöke a tájékoztató készítését megköszönte, további jó munkát kívánt és a
napirend tárgyalását lezárta.
4. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) A közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
C.)Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó felhívta a jelenlevık figyelmét arra, hogy a C.)
pontban megfogalmazott rendelet módosítása miatt vált szükségessé az elıterjesztés
megtárgyalása, majd röviden ismertette az anyag kiküldését követı változtatásokat.
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
92/2012.(X. 17.) határozata a
A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) A közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
C.)Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az
A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) A közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
C.)Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

5. A középiskolás-korúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról szóló
27/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
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Irányi László igazgató javasolta, hogy az elıterjesztı cserélje fel két iskola fogorvosi
körzetbe sorolását: a Táncsics M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a Komakút tér
1. számú épületben található 1.sz. körzet helyett, a közelében lévı Széchenyi u. 1. sz. alatt
található 3.sz. körzethez tartozzon, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium pedig fordítva, a
3. sz. körzet helyett a közelében lévı 1. sz. körzethez.
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy az
elhangzott javaslatról tájékoztatnia kell az Egészségügyi Alapellátást, ugyanis vállalkozó
fogorvosokról van szó. A véleménye szerint a javasolt módosításra most nem lesz lehetıség,
esetleg a következı változtatás során kerülhet sor az elhangzottak figyelembevételére.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı véleménye szerint a napirend tárgyalása során
az iskolák és a gyerekek érdekeit kellene szemelıtt tartani és nem a vállalkozó fogorvosokét.
Katanics Sándor képviselı javasolta, hogy a két intézményvezetı írásban tolmácsolja a
kérést a Közjóléti Bizottságnak és a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménynek.
Halmay György László bizottsági elnök összegezte az elhangzottakat.
Javasolta, hogy
 az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság vegye fel a kapcsolatot a Közjóléti Bizottsággal,
annak tisztázása érdekében, hogy a javasolt módosításnak megvannak-e a reális
lehetıségei,
 amennyiben megvannak, akkor az elıterjesztés - még a Közgyőlés ülése elıtt – kerüljön
módosításra
 az érintett intézmények vezetıi - a pontos létszámmal kiegészített kérelmükkel - írásban
forduljanak az Oktatási és Sport Iroda vezetıjéhez
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
93/2012.(X. 17.) határozata
A középiskolás-korúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról szóló
27/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy A középiskoláskorúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítása címő elıterjesztést – amennyiben lehetıség van a
módosításra, az elhangzott javaslat figyelembevételével – fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
6. Hozzájárulás az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıje
megbízásának visszavonásához
(Az érintett a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárult.)

vezetıi

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Halmay György László bizottsági elnök megköszönte az intézményvezetı lelkiismeretes,
eredményes munkáját és hosszú, nyugodt nyugdíjas éveket kívánt.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
94/2012.(X. 17.) határozata
Hozzájárulás az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıje vezetıi megbízásának
visszavonásához tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy
Noé Antalné, (sz. Steixner Rozália, Nagyvázsony, 1953. szeptember 22., an. Wágner
Rozália, lakik: Veszprém, Sarok u. 1/D. ), az Egry Úti Körzeti Óvoda vezetıjének határozott
idejő magasabb vezetıi megbízását 2012. november 28-i hatállyal szüntesse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

7. Hozzájárulás a Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıje vezetıi megbízásának
visszavonásához
(Az érintett a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárult.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Halmay György László bizottsági elnök megköszönte az intézményvezetı lelkiismeretes,
eredményes munkáját és hosszú, nyugodt nyugdíjas éveket kívánt.
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
95/2012.(X. 17.) határozata
Hozzájárulás a Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıje vezetıi megbízásának
visszavonásához tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy
Korom Irén (sz. Korom Irén, Kiskunfélegyháza, 1954. június 02., an. Nagy Irén, lakik:
Veszprém, Endrıdi S. u. 42/F. ), a Ringató Körzeti Óvoda vezetıjének határozott idejő
magasabb vezetıi megbízását 2012. november 20-i hatállyal szüntesse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
8. Az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása
(Az érintett a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárult.)
Szauer István irodavezetı pontosította az elıterjesztés második sorában szereplı dátumot.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban 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
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96/2012.(X. 17.) határozata
Az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy 2012. november 29tıl 2013. augusztus 15-ig terjedı meghatározott idıre az Egry Úti Körzeti Óvodában
pedagógus munkakörben határozatlan idıre alkalmazásban álló Szafner Ágnes óvónıt (sz.
Szafner Ágnes, 1968.04.09., Veszprém, an. Ondó Erzsébet, lakik: Veszprém, Damjanich u.
4/b. ) az Egry Úti Körzeti Óvoda vezetıjének bízza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
9. A Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása
(Az érintett a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárult.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban 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
97/2012.(X. 17.) határozata
A Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy 2012. november 21tıl 2013. augusztus 15-ig terjedı meghatározott idıre a Ringató Körzeti Óvodában
pedagógus munkakörben határozatlan idıre alkalmazásban álló Major Ildikó óvónıt (sz.
Major Ildikó, 1964.08.07., Tapolca, an. Gosztonyi Eleonóra, lakik: Balatonalmádi, Balázs B.
u. 23.) a Ringató Körzeti Óvoda vezetıjének bízza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
10.

A.) Az ISZSZ alapító okiratának jóváhagyása és a jogelıd intézmények KNK
és az OEPMSZSZ összeolvadásával történı megszüntetésérıl
B.) A megszőntetésre kerülı KNK és az OEPMSZSZ intézményvezetıje vezetı
megbízásának visszavonása
C.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı szolgáltatásvásárlás
szerzıdés jóváhagyása

Némedi Lajos alpolgármester felhívta a figyelmet az elıterjesztés 6. sz. határozati
javaslatában történt módosításra. Elmondta, a feladat jellegébıl, nagyságából adódóan ez
egy nagyon fontos változás lesz az intézmények mőködtetése szempontjából és ennek a
súlynak megfelelıen igyekeznek kezelni a kérdést, a Polgármesteri Hivatal, a VKSZ Zrt és
az érintett intézmények vezetıinek közremőködésével. Nem könnyő döntés, nem könnyő
munka. Igyekeznek a legjobb javaslatot megfogalmazni a Közgyőlés felé. Ezt komolyan
gondolta valamennyi képviselıtársa felé függetlenül attól, hogy melyik frakcióban dolgoznak,
melyik politikai szervezetnek a képviselıi.
Várhatóan a novemberi Közgyőlésre fogják véglegesen a VKSZ Zrt-vel kötendı
megállapodás–tervezetet elıkészíteni, és akkor tesznek javaslatot az elfogadására is.
Figyelemmel arra, hogy a lépéssel „nem csak szervezeti változás” történik, hanem az, a
munkavállalók, a dolgozók helyzetét és életét is minden bizonnyal befolyásolni fogja, ezért
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együttmőködnek, és megfelelı tájékoztatást igyekeznek adni a dolgozói érdekképviselet felé.
A KÖÉT soros elnökével beszéltek errıl a kérdésrıl és megállapodtak abban, hogy minden
további fontos döntési pont, döntési szituáció elıtt le fognak ülni és egyeztetni fognak. Ezt
nagyon komolyan gondolta és így is tervezte végrehajtani.
Befejezésül az elıterjesztés szöveges részében, a különbözı megállapodásokban és
mellékletekben módosító, pontosító javaslatokat kívánt tenni. Ennek érdekében átadta a szót
az Oktatási és Sport Iroda vezetıjének.
Szauer István irodavezetı tételesen, részletesen ismertette a jelzett módosításokat.
Scher Ágota irodavezetıt a „derült égbıl a villámcsapásként” érték az elhangzott
információk. Úgy gondolta, hogy nem bizottsági ülésen kellett volna azokat megbeszélni,
hanem szakmai egyeztetéseken.
Elmondta, az Oktatási és Sport Iroda vezetıje most olyan tevékenységi köröket tett be a
megszüntetı okiratba, ami eddig nem volt az intézményben, így értelem szerően a
megszüntetı okiratban sem lehet azt szerepeltetni. Sem az általános iskolák esetében, sem
a középiskolák esetében az épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat nem a
szolgáltató szervezetek biztosították, kivéve a Jendrassik esetét. A Középfokú Nevelési
Központ és a Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet pénzügyi, mőszaki és szolgáltató
tevékenységeket látott el, tehát magyarul számviteli feladatokat végzett, illetve
karbantartásit. Üzemeltetni nem üzemeltetett intézményeket. Ennek rögzítése, fıleg úgy,
hogy mellette az érintett intézmények alapító okiratában semmilyen módosítás nem
következik be, felborítaná az alapító okiratok és a megszüntetı okiratok közötti összhangot.
A tervezett módosításokhoz nem tudja a szakmai tudását adni, mert számos ellentmondást
vélt felfedezni az elhangzottakban. Befejezésül elmondta, miután írott formában nem látta az
elhangzott szöveget, mélységében nem tudta azt értelmezni. Ebbıl adódóan kérte, ha az így
módosítva menne a Közgyőlés elé, akkor az elıterjesztés elıkészítıi közül töröljék a nevét.
Szauer István irodavezetı véleménye szerint is szükség lett volna az elızetes szakmai
egyeztetésre. Elmondta, ıt is villámcsapásként érték az elıterjesztésben megfogalmazottak.
Azt viszont ı nem tudja vállalni, hogy jó szívvel, az észrevételeinek ismertetése nélkül
vegyen rész az anyag tárgyalásán. A véleménye szerint - a rendelkezésre álló igen rövid idı
alatt – mindent, ami tıle tellett megtett a leírtak pontosítása érdekében.
Végül elmondta, abban a formájában, ahogyan volt az anyag, úgy pedig ı nem tudja az
elfogadását javasolni.
Némedi Lajos alpolgármester az elhangzottak hatására az elıterjesztés jelenlegi tárgyalását
visszavonta.
Javasolta, hogy az anyag szakmai szempontból egyeztetett változata még a Közgyőlés elıtt,
rendkívüli bizottsági ülés keretében kerüljön tárgyalásra.
Katanics Sándor meglepıdve hallgatta a hozzászólásokat. A véleménye szerint így
elıterjesztés nem kerülhetett volna az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé. Örült, hogy
alpolgármester úr visszavonta azt. Ha nem tette volna meg, akkor ı tett volna rá javaslatot. A
kérdéseket szakmai szinten kell sürgısen rendezni, hiszen olyan volumenő döntésrıl van
szó, ahol az elkövetett legkisebb hibának is beláthatatlanul súlyos következményei lehetnek.
Némedi Lajos alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szakmai egyeztetés jegyzıi
feladat. Ígéretet tett arra, hogy a történtekrıl tájékoztatja a jegyzı urat, kérve arra, hogy a
szükséges egyeztetések történjenek meg.
Bán Mihály külsı szakértı tudomásul vette, hogy az elıterjesztés lekerült a napirendrıl
egyben javasolta, hogy az anyag legközelebbi tárgyalásakor kerüljenek elı azok a konkrét
dolgok, amikrıl dönteni kell. A munkavállalók érdekében kérte a KÖÉT ülésen, hogy
kerüljenek elı azok a szerzıdéstervezetek, amelyeket majd a kollégák meg fognak kapni.
Szükségesnek tartotta továbbá ismerni azokat a szerzıdéstervezeteket is, amelyek az
intézményekhez kerülnek.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı egyetértett az elızı hozzászólóval és felhívta a
figyelmet arra, hogy a KÖÉT-en való egyeztetésnek nem válna a hátrányára, ha azon nem
csak a szakszervezetek képviselıi vennének részt, hanem a közalkalmazotti tanácsok
képviselıi is.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a napirend
tárgyalása - az elıterjesztı kérésének megfelelıen - visszavonásra került.

11.

A köznevelési intézményekben fizetendı tandíjról és térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Katanics Sándor képviselı az elıterjesztés címével kapcsolatban megjegyezte, azt
tudomásul veszi, hogy a jogszabályváltozások mennyisége miatt új rendelet megalkotása
vált szükségessé, de maga a rendelet eddig is létezett. Azért hívta fel erre a figyelmet,
nehogy valaki úgy gondolja, hogy eddig nem volt ilyen rendelete az Önkormányzatnak.
Az elıterjesztés címét így nem tartotta szerencsésnek.
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzı fıtanácsadó felhívta a figyelmet arra, ha módosításként
szerepelne az anyag, akkor a Kormányhivatal részérıl törvényességi észrevételt lehetne
tenni.
Schultz Zoltán igazgató javasolta, hogy a rendelet térjen ki arra is, hogy az intézményekbe
jelentkezı külföldi, de nem EU-s országból érkezı diákok milyen kedvezményben
részesülhetnek.
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó válasza szerint, a rendelet egyaránt vonatkozik
az összes diákra, függetlenül attól, hogy EU-s tagországból érkezett-e vagy sem.
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
98/2012.(X. 17.) határozata
A köznevelési intézményekben fizetendı tandíjról és térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy A köznevelési
intézményekben fizetendı tandíjról és térítési díjról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint – fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
12.

A 2013/2014-es tanévben indítható osztályok számának engedélyezése

Katanics Sándor képviselı véleménye szerint az intézményvezetık logikusan cselekszenek
és próbálják megoldani azt a helyzetet, ami mára kialakult a hároméves szakképzés
bevezetése miatt. A változások miatt új feladatokat kellett találni. Nagyon szerencsétlennek
tartotta azt a központi döntést, amely egységesen három évre korlátozta a szakképzést,
elképesztıen rossz körülményeket teremtve ilyen módon. Nyilván nem az iskolákon fog
múlni, de ott, ahol az elsı évben tizenkét közismereti órán keresztül kell megpróbálni valami
közismeretet, tudást átadni a diákoknak – amelybıl öt testnevelési óra és egy osztályfınöki
óra - az „horrorisztikus” történet.
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Körmendi István igazgató a helyzetet az anyagban megfogalmazottaknál is súlyosabbnak
ítélte, ezt követıen röviden ismertette a szakképzésben bekövetkezett változásokat és az
érintett intézmények terveit.
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
99/2012.(X. 17.) határozata
A 2013/2014-es tanévben indítható osztályok számának engedélyezése tárgyban

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
engedélyezi, hogy a 2013/2014-es tanévben:
1. A Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 3 szakiskolai osztály helyett 5
szakiskolai osztályt és cukrász szakmai képzést indítson.
2. A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola a következı érettségire épülı OKJ-s
szakmákat meghirdesse: pénzügyi számviteli ügyintézı,
a vállalkozási és bérügyintézı,
valamint az ügyviteli titkár.
3. A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egy kozmetikus-fodrász
irányultságú szakközépiskolai osztályt indítson.
Felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy a jóváhagyásról az érintett intézményeket
értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı

13.

Döntés sporttámogatási kérelmekrıl

Halmay György László bizottsági elnök megjegyezte, hogy az emelkedı bérleti díjak nehéz
helyzetbe hozták az egyesületeket, a kérelmüket így indokoltnak tartotta.
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
100/2012.(X. 17.) határozata
Döntés sporttámogatási kérelmekrıl tárgyban
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 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:
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1./ HEMO Sakkegyesület
2./ Veszprémi Taekwondo SE
3. /Cholnoky Sport és Szabadidı Egyesület
4./ KID ROCK AND ROLL SE
5./ Honvéd SE
Összesen:

50.000.- Ft
100.000.- Ft
100.000.- Ft
50.000.- Ft
50.000.- Ft
350.000.- Ft

A bizottság felkéri az elnököt, hogy az egyesületeket a döntésrıl tájékoztassa és intézkedjen
a szükséges rendelkezések megtételérıl.

Határidı: 2012. október 26.
Felelıs. Halmay György bizottsági elnök
Szauer István irodavezetı a határozatban foglaltak végrehajtásáért.

14.

Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése

Az elıterjesztéssel kapcsolatban 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
101/2012.(X. 17.) határozata
a Maximális osztály/csoport létszám átlépésének engedélyezése tárgyban

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
átruházott hatáskörben engedélyezi - a közoktatási törvényben meghatározottak szerint – az
Önkormányzat fenntartásában mőködı Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola az
elıterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt csoportjaiban a maximális csoportlétszám
túllépését a 2012/2013-as tanévre:
Felkéri az Oktatási és Sport Iroda vezetıjét, hogy az engedélyezésrıl az érintett intézményt
értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı

15.

Tájékoztató a tankönyvtámogatás felhasználásáról

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A bizottság elnöke a tájékoztató készítését megköszönte és a napirend tárgyalását lezárta

16.

Tanulmányi versenyeredmények 2011/2012

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A bizottság elnöke a tájékoztató készítését megköszönte és a napirend tárgyalását lezárta
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17.

Tájékoztató a gyógytestnevelés helyzetérıl

Szauer István irodavezetı röviden ismertette az anyag összeállításának elızményeit,
egyben módosította, pontosította a leírtakat.
Schultz Zoltán igazgató véleménye szerint – az egységes ellátás érdekében – újra kell
gondolni azt, hogy kinek kell járnia gyógytestnevelésre.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Halmay György László bizottsági elnök a tájékoztató elkészítését megköszönte és a
napirend tárgyalását lezárta.
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, így Halmay György László 1030 perckor a
bizottság ülését bezárta.
Veszprém, 2012. október 17.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök
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