Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. november 21-én 0900 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
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Marianna ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Albert Vendel elnök (Német Nemzetiségi Önkormányzat)
Ebele Ferencné igazgató, munkaközösség vezetı
Dr. Francia Ferenc vezetı (VKTT Munkaszervezete)
Hegyiné Horváth Éva vezetı óvónı, munkaközösség vezetı
Horváth Zoltán városgazdálkodási igazgató (VKSz Zrt)
Józsa Tamás kabinetfınök
Mészáros Éva csoportvezetı (Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda)
Molnár-Sipos Csilla csoportvezetı (Városfejlesztési Iroda)
Scher Ágota irodavezetı
Schultz Zoltán igazgató, munkaközösség vezetı
Steixner Kinga vagyongazdálkodási referens
Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság minden tagja megjelent, így az határozatképes.
Némedi Lajos alpolgármester a napirendek tárgyalása elıtt emlékeztette a jelenlevıket arra,
hogy
• pénteken és szombaton Veszprémben lesz a Természettudományok oktatásának
mindennapi gondjai és örömei elnevezéső szakmai program, ahol neves elıadók
tartanak elıadást. Arra kért minden jelenlevı pedagógust, iskolaigazgatót, hogy a
lehetıség szerint minél nagyobb létszámban vegyenek rész a konferencián.
• a Veszprémi Nık Kerekasztala Egyesület a családon belüli erıszak témakörében a
rendırkapitánysággal közösen fórumot, tájékoztatót tart, ami november 22-én délután öt
órakor lesz a HEMO épületében. Kérte, amennyiben a kollégák ideje engedi, minél
nagyobb számban vegyenek ezen a rendezvényen is részt.

Halmay György László bizottsági elnök megkérdezte, hogy a bizottság tagjai
hozzájárulnak-e a sürgısséggel kiküldött – Beszámoló pályázati eredményességrıl címő napirend tárgyalásához?
A jelzett napirend tárgyalását a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal
támogatta, egyben hasonló szavazati aránnyal (9 igen szavazattal) az alábbi határozatot
hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
113/2012.(XI. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának 2012. november 21-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek tárgyalására kerül
sor:
1.
Beszámoló pályázati eredményességrıl
2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
3.
Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének
megszüntetésérıl
4.
A. )Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója
munkaviszonyának meghosszabbításáról
B.) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2013. január 1. napjától
megbízandó könyvvizsgálójának személyérıl
5.
Intézmények Alapító Okiratainak módosítása
6.
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
7.
Vélemény kialakítása a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott iskolai
felvételi körzetekrıl
8.
A.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı végleges
szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása az intézményi mőködés
megváltoztatásával kapcsolatosan
B.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött szerzıdés módosítása a
nem lakáscélú ingatlanok értékesítésével, hasznosításával kapcsolatban és az
önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetésével, bérbeadásával
kapcsolatosan
9.
Veszprém város idısügyi koncepciójának és hosszú távú stratégiájának elfogadása
10. Javaslat a 2012. évi Oktatási Keret terhére nyújtott támogatásra
11. Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése

1. Beszámoló pályázati eredményességrıl
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 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
114/2012.(XI. 21.) határozata
Beszámoló pályázati eredményességrıl tárgyban
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Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Beszámoló
pályázati eredményességrıl címő elıterjesztést – az abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Scher Ágota irodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy az elıterjesztés képlékeny
munkaanyag, hiszen számos paramétere bizonytalanságot tartalmaz. Ennek oka, hogy
önkormányzatok feladat és hatáskörét megalapozó törvények parlamenti vitája még
jelenleg is zajlik, ezek alapvetıen befolyásolják majd a helyi költségvetést. Ez a forrásoldalt
is nyilvánvalóan meghatározza és a felvállalható feladatokat is. Az anyag úgy készült el,
hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján megpróbálták a forrásrészét
összeállítani illetve a közgyőlési döntések és a már ismert szerkezeti változások alapján a
kiadási oldalát összeállítani.
A normatív állami támogatás felmérése is a napokban történt meg. Változások még ezzel
kapcsolatban is várhatóak. A MÁK például a napokban is pontosító levelet küldött, hogy az
elkészült felmérés melyik részét hogyan kell módosítani. Ezek a bizonytalanságok is benne
vannak ebben az anyagban. A Közalkalmazotti Érdekegyeztetı Tanács legutóbbi ülésén
kérdésként merült fel, hogy a fenntartó a költségvetés koncepciójához miért nem kért
adatokat az intézményektıl. Azért nem, mert az intézmények még nagyobb
bizonytalanságban vannak. Az anyag jelenlegi összeállítása úgy történt, hogy a 2012. évi
költségvetést alapul véve azon a már ismert változásokat átvezették. A tényleges számok
ismeretében fogják - az intézmények bevonásával - pontosítani az adatokat.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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
115/2012.(XI. 21.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
koncepciója tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója címő elıterjesztést – az
abban foglaltak szerint - fogadja el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

3. Döntés a Veszprémi
megszüntetésérıl

Kistérség

Többcélú

Társulása

Munkaszervezetének

Dr. Francia Ferenc a munkaszervezet vezetıje elmondta, sajnos az élet ezt hozta.
Gyakorlatilag a törvény úgy fogalmazott, hogy legkésıbb június 30-ig mőködhettek volna,
de mivel a decemberre és a 2013. év elsı felére sincs meg a bérek fedezete, logikusan
következett, hogy december 31-ével meg kell szüntetni a munkaszervezetet.
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A jogszabály elıírja, hogy jogutódként Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala veszi át a munkaszervezeti feladatokat, a törvény szó szerint felsorolja, hogy
melyek ezek a feladatok.
A város vezetése kijelentette, hogy az átszervezések miatt a munkaszervezet dolgozóira
nem tart igényt. Ez azt jelenti, hogy január másodikától nem lesz munkájuk. Tudomásul
vették ezt a döntést. Elmondta, annak ellenére, hogy ez a helyzet, ı még próbál
illetékesekkel tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a 35-37 év közigazgatási
gyakorlattal rendelkezı kollégáinak állása legyen.
A véleménye szerint a kistérségért tettek pár dolgot. Gondolt a pályázatokra, az
intézményeknél, városnál lévı eszközökre.
A társulás a jelen pillanatban még mőködik. A véleménye szerint racionális döntést fognak
hozni annak júniusi megszüntetésével.
Elmondta, a náluk lévı hangulatot nem kívánja senkinek sem. Le kell zárniuk az évet,
leltározni kell, intézményekkel, önkormányzatokkal kell tartani a kapcsolatot. Aki hasonló
dolgokat átélt az életében az fel tudja fogni, hogy ez mennyire nem egyszerő dolog. Két
fiatal kolléga elıtt még ott az élet, ık tudnak pályát változtatni, de az 50 év feletti
hölgyeknek már nincs meg ez a lehetıségük. Bízott abban, hogy a hátralévı másfél
hónapban valamit sikerül majd pozitív irányba elmozdulni.
Halmay György László bizottsági elnök is bízott a pozitív irányú elmozdulásban.
Katanics Sándor képviselı megértette a munkaszervezet vezetıjének a hozzáállását, hogy
a döntéssel szemben nem tud mást csinálni, csak fejet hajtani és tudomásul venni.
Elmondta, a nem szavazata annak fog szólni, hogy így próbál tiltakozni egy eddig jól
mőködı dolog szétverése ellen
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
116/2012.(XI. 21.) határozata
a Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének
megszüntetésérıl tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának munkaszervezeti feladatait 2013.
január 1-jétıl a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala, azaz Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala lássa el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
117/2012.(XI. 21.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (VKTT) Társulási Megállapodásának
módosításáról tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának (VKTT) 28/2012. (XI.13.) számú
határozatára figyelemmel – hagyja jóvá a VKTT Társulási Megállapodásának módosítását az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az abban részletezett indokok miatt.
Határidı: azonnal
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Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
4.

A. )Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója
munkaviszonyának meghosszabbításáról
B.) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2013. január 1. napjától
megbízandó könyvvizsgálójának személyérıl

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatokat hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
118/2012.(XI. 21.) határozata
a Pannon TISZK Kft. ügyvezetı igazgatója munkaviszonyának meghosszabbításáról
tárgyban

⇒

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon TISZK
Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság törvényes képviselıje, Sági István (szül: Pápa, 1957.10.02, lakcím: 8300. Tapolca,
Móricz Zs.u.10/2.) ügyvezetı munkaviszonyát további 1 évvel, 2013. december 31. napig
hosszabbítsa meg.

Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
119/2012.(XI. 21.) határozata
a Pannon TISZK Kft. 2013. január 1. napjától megbízandó könyvvizsgálójának
személyérıl tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon TISZK
Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság könyvvizsgálójának 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig a Tömpe
és Társa Bt-t (székhely: Veszprém, Ady Endre u. 78/C., cégjegyzékszám: 19-06-500488), a
könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelısként Kiss Máriát (kamarai tagsági
szám: 000694), a Tömpe és Társa Bt üzletvezetésre jogosult bejegyzett könyvvizsgáló tagját
válassza meg.

Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

5.

Intézmények Alapító Okiratainak módosítása

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

5

A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
120/2012.(XI. 21.) határozata
a Bóbita Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Bóbita Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
121/2012.(XI. 21.) határozata
a Csillag Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Csillag Úti Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
122/2012.(XI. 21.) határozata
az Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az Egry Úti Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
123/2012.(XI. 21.) határozata
a Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Kastélykert Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
6

⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
124/2012.(XI. 21.) határozata
a Ringató Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Ringató Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
⇒

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
125/2012.(XI. 21.) határozata
a Vadvirág Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Vadvirág Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat mellékletében
szereplı tartalommal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

6.

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati
mőködtetéső köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi
térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Némedi Lajos alpolgármester tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy a szolgáltatókkal történt
egyeztetés alapján készült elıterjesztés a térítési díjjal kapcsolatban két alternatívát
tartalmaz. Jelezte, hogy a két összeg közül ı az alacsonybbikat támogatja és kérte,
hogy a bizottság tagjai is ezt továbbítsák a Közgyőlés felé.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 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
126/2012.(XI. 21.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati
mőködtetéső köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi
térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Veszprém Megyei
Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső köznevelési
intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása címő elıterjesztést az A.) változatban foglaltak figyelembevételével
fogadja el.
Határidı: azonnal
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Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

7.

Vélemény kialakítása a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott
iskolai felvételi körzetekrıl

Dr. Albert Vendel elnök véleménye szerint az elıterjesztés szövegének szó szerinti
betartásával lehetetlenné válna a német nemzetiségi oktatás a városban. Javasolta, hogy
az említett oktatás iránt érdeklıdı tanulókra ne vonatkozzon az adott körzetben lakás
kritériuma. Ezt követıen elmondta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat támogatja, hogy a
hárskúti tanulóknak a Dózsa György Általános Iskolában biztosítsanak férıhelyet.
Szauer István irodavezetı ígéretet tett az elıterjesztés pontosítására, egyben megjegyezte,
a körzetben lakás kötelme a német nemzetiségi oktatás iránt érdeklıdı tanulókra eddig
sem vonatkozott.
Ebele Ferencné igazgató, munkaközösség vezetı megkérdezte, a 2. sz. táblázat adatai
kikre vonatkoznak?
Szauer István irodavezetı elmondta, ezek az adatok a veszprémi állandó lakosú
gyermekekre vonatkoznak.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 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
127/2012.(XI. 21.) határozata
a Vélemény kialakítása a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott
iskolai felvételi körzetekrıl
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy
⇒ értsen egyet
o a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott általános iskolák felvételi
körzetével
o azzal, hogy a tanköteles eplényi tanulók a Gyulaffy László Általános iskolába
járjanak
⇒ a tanköteles hárskúti tanulóknak a magas tanuló létszámmal mőködı Báthory István
Általános Iskola helyett a Dózsa György Általános Iskola biztosítson férıhelyet

Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

8.

A.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı végleges
szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása az intézményi mőködés
megváltoztatásával kapcsolatosan
B.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött szerzıdés módosítása a
nem lakáscélú ingatlanok értékesítésével, hasznosításával kapcsolatban és az
önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetésével, bérbeadásával
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kapcsolatosan
Halmay György László bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság hatáskörébe csak az elıterjesztés A.) pontjának megtárgyalása tartozik.
Bán Mihály külsı szakértı az elıterjesztés 9. oldalán szereplı szolgáltatási díj mekkora
része ÁFA köteles?
Scher Ágota irodavezetı válaszában kifejtette, hogy az elıterjesztésnek ez a hivatkozott
passzusa nettó értéket tartalmaz, erre jön még a jelenleg hatályos 27% ÁFA.
Bán Mihály külsı szakértı a korábban ígért elbocsájtási moratórium fennállása után
érdeklıdött.
Horváth Zoltán igazgató elmondta, hogy a VKSz Zrt. már nem gondolkodik az említett
moratóriumban, de az érintett intézményekkel és dolgozókkal folyamatos egyeztetéseket
tart.
Némedi Lajos alpolgármester a munka gördülékenysége érdekében az érintettek
együttmőködését kérte.
Forgóné Kelemen Judit Andrea képviselı hivatkozva a Közgyőlés szeptemberi ülésén
elhangzottakra - az átszervezés várhatóan mintegy 400 fı munkavállalót fog érinteni – a
VKSz Zrt-hez kerülı dolgozók pontos létszáma után érdeklıdött. Végül megkérdezte, áll-e
még az, az említett ülésen elhangzott ígéret, miszerint az Önkormányzat minden
munkakörben dolgozó munkatársának szándékozik munkakört felajánlani?
Scher Ágota irodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy jelen elıterjesztés nem a teljes 400
fı munkavállalóval kapcsolatos szervezeti intézkedésekrıl szól, az említett létszám a VKSz
Zrt, az ISzSz és a Tankerület között fog megoszlani. A pontos létszámot pl. a köznevelési
törvény módosítása is befolyásolhatja.
Halmay György László bizottsági elnök megerısítette az elhangzottakat: az említett 400 fı
egy része kerül a VKSz Zrt-hez, a napokban elhangzott prezentációja csak a hozzá kerülı
dolgozókról, munkavállalókról szólt, nem a teljes 400 fırıl.
Némedi Lajos alpolgármester emlékeztette a jelenlevıket arra, hogy a témával kapcsolatos
elıterjesztések soha nem szóltak pontosan 400 fırıl, csak hozzávetıleges létszámot
tartalmaztak. A jelenlegi elıterjesztés csak azokról a munkatársakról szól, akik a VKSz Zrthez illetve az új szervezethez kerülnek. A különbözetet a Tankerülethez kerülı létszám
adja, de ennek pontos száma még nem ismert. Végül megerısítette, az Önkormányzat a
lehetıség szerint mindenkinek szeretne munkát felajánlani, de azt soha senki nem állította,
hogy mindenkinek tud is munkát adni.
Szauer István irodavezetı pontosította, az átadási törvény arról fog rendelkezni, hogy kik
azok a dolgozók, akik átkerülnek az intézményfenntartó központ foglalkoztatotti
állományába. Nagyjából azért sejthetı, hogy a szakképzı intézmények funkcionális és
technikai dolgozóit érinti a jogszabály.
Azon intézmények dolgozóinak esetében pedig, amelyeknek a mőködtetése a városnál
marad, a jelenlegi munkáltató illetve a késıbbi mőködtetı fog döntést hozni. Ehhez több
módosító javaslat is született, de az még nem ismert, hogy a zárószavazáson mi került
elfogadásra.
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Katanics Sándor képviselı sajnálattal nyugtázta a törvényhozás területén uralkodó zavart,
kapkodást, elıkészítetlenséget. Szomorúnak tartotta ezt különösen akkor, ha az így
született jogszabály emberek sorsára van hatással.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
128/2012.(XI. 21.) határozata
a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı végleges szolgáltatásvásárlási
szerzıdés jóváhagyása az intézményi mőködés megváltoztatásával kapcsolatosan
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı végleges szolgáltatásvásárlási szerzıdés
jóváhagyása az intézményi mőködés megváltoztatásával kapcsolatosan címő
elıterjesztést – az abban foglaltak szerint – fogadja el.

Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

9.

Veszprém város idısügyi koncepciójának és hosszú távú stratégiájának
elfogadása

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 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
129/2012.(XI. 21.) határozata
a Veszprém város idısügyi koncepciójának és hosszú távú stratégiájának elfogadása
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Veszprém város
idısügyi koncepciójának és hosszú távú stratégiájának elfogadása címő
elıterjesztést – az abban foglaltak szerint – fogadja el.

Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

10.

Javaslat a 2012. évi Oktatási Keret terhére nyújtott támogatásra

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

10

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
130/2012.(XI. 21.) határozata
a Javaslat a 2012. évi Oktatási Keret terhére nyújtott támogatásra
tárgyban
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a 2012. évi oktatási céltartalék terhére az alábbi
támogatások jóváhagyását:

1. Évfordulós ünnepségek, kiadványok támogatására
Vadvirág Körzeti Óvoda
Ringató Körzeti Óvoda
Cholnoky Általános Iskola
2. Karácsonyi hangversenyre
Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola
3. Eszközfejlesztésre
Kossuth L. Általános Iskola
Cholnoky J. Általános Iskola
Báthory I. Általános Iskola
Deák F. Általános Iskola
Dózsa Gy. Általános Iskola
H. Botev Általános Iskola
Simonyi Zs. Általános Iskola
Bárczi G. Általános Iskola
Rózsa úti Általános Iskola
Gyulaffy L. Általános Iskola

100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft
251.000 Ft
245.000 Ft
245.000 Ft

Az elıirányzatok átadására a 2012. december havi költségvetés módosításakor kerül sor.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a referensét, hogy a határozatáról a
Pénzügyi Irodát tájékoztassa.
Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: bizottsági referens

11.

Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 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
131/2012.(XI. 21.) határozata
a Maximális csoportlétszám 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 óvodák alábbi csoportjaiban a maximális
csoportlétszám túllépését:
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a 2012. október 15-tıl 2013. augusztus 31-ig terjedı idıszakra a
 Bóbita Körzeti Óvoda E10 és a
 Vadvirág Körzeti Óvoda Pitypang csoportjára
a 2012. november 26-tól 2013. augusztus 31-ig terjedı idıszakra a
 Kastélykert Körzeti Óvoda Lurkó és Pillangó csoportjára és a
 Vadvirág Körzeti Óvoda Süni csoportjára
az 1. sz. melléklet szerint
Felkéri az Oktatási Iroda vezetıjét, hogy az engedélyezésrıl az érintett intézményeket
értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szauer István irodavezetı
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, így Halmay György László 0945 perckor a
bizottság ülését bezárta.
Veszprém, 2012. november 21.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök
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