JEGYZİKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK,
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK,
OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK
2012. december 10-én 15,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános együttes ülésérıl
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti 206-os tárgyalótermében

Jelen vannak az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság részérıl:
Hartmann Ferenc
Ovádi Péter
Czaun János
Dr. Kiss András

elnök
alelnök
bizottsági tag
külsı szakértı

Távol maradt: Pálinkás Norbert külsı szakértı
A Bizottsági ülésen részt vettek:
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
Némedi Lajos
alpolgármester
Angyal Éva
irodavezetı
Scher Ágota
irodavezetı
Szauer István
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója
Schindler Lászlóné
irodavezetı
továbbá a az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
Halmay György László, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke tájékoztatta
megjelenteket, hogy a Bizottság nem határozatképes, a Bizottság hiányzó tagjai jelezték, hogy
kb. 20 percet késnek. Kérte a jelenlévık türelmét.
Hartmann Ferenc: Mivel az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság hiányzó tagjai jelezték, hogy
késıbb érkeznek, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
fogadja el napirendjét és kezdje meg ülését, mivel a Bizottság határozatképes. Javasolja, hogy a
kiküldött meghívónak megfelelıen tárgyalják az egyébként együttes bizottsági ülésen
tárgyalandó napirendi pontokat, melyekhez 12,30 óra felé új elıterjesztést kaptak az 1. és 2.
napirendi pontok esetében. Bízik benne, hogy a Bizottság tagjai megkapták. Külön tárgyalja az
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıjének kinevezésére
vonatkozó elıterjesztést, valamint a Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó döntéseket, ez az
Egyesített Bölcsıde és az Éltes Mátyás Fogyatékos Intézmény alapító okiratának módosítására

vonatkozik. Kérdezte a Bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Tájékoztatja jelenlévıket, hogy ı csak az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság ülését nyitja meg,
annyiban rugalmas lesz, hogy elıször csak az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság által tárgyalandó
napirendeket tárgyalják. Amennyiben a többiek ideérnek, akkor csatlakoznak az Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottsághoz, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsághoz, ha nem
érnek ide, akkor megtárgyalják azokat a napirendeket is. Kérte a Bizottság tagjait, fogadják el a
napirendet.
A javaslattal minden bizottsági tag egyetértett, más kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
18/2012. (XII.10.) számú határozata
a bizottság 2012. december 10-i ülésének napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága jelen ülés
napirendjét a következık szerint fogadja el:
1.

Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
A.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata között kötendı megállapodás jóváhagyása

B.)

Eplény Községi Önkormányzattal kötött
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése

intézményfenntartó

társulás

Felsıörs Község Önkormányzatával kötött
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése

intézményfenntartó

társulás

C.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely Központi Mőhely
tagintézményének megszüntetése
Az elıterjesztés elıadója: Némedi Lajos alpolgármester
2.

Hozzájárulás a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjára” kiírt pályázat benyújtásához
Az elıterjesztés elıadója: Némedi Lajos alpolgármester
Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az alábbi napirendeket külön tárgyalja:

3.

Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıjének kinevezése
Az elıterjesztés elıadója: Porga Gyula polgármester

4.

Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító okiratának
módosítása
B.) Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye
és Gondozóháza alapító okiratának módosítása
Az elıterjesztés elıadója: Némedi Lajos alpolgármester

5.

Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıjének kinevezése
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Hartmann Ferenc: Beérkeztek a pályázatok, a Bíráló Bizottság javaslatot tett, ügyrendi
szempontból kell megvizsgálni az elıterjesztést. Egyébként a Bíráló Bizottság több tagja
jelen van, ha kérdést szeretnének feltenni. Amennyiben nincs kérdés, kéri döntsenek arról,
hogy közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartják-e az elıterjesztést.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.

2. Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó döntések:
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

A.) Veszprém Megyei Jogú
okiratának módosítása

Város

Egyesített

Bölcsıdéje

alapító

Némedi Lajos: Az elıterjesztésben még törvényjavaslatként jelezték a T188 számú
elıterjesztést. Idıközben a törvény elfogadásra került és kihirdették, december 7-én a Magyar
Közlönyben is megjelent, meg van a törvény száma. A Közgyőlés elé kerülı elıterjesztésben
már pontosítva szerepel a törvény.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.

B.) Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza alapító okiratának módosítása
Némedi Lajos: hasonlóan az elıbbi elıterjesztéshez, az elıterjesztésben szereplı
törvényjavaslat megjelölés idıközben kihirdetett formában megjelent a Magyar Közlönyben. Ez
az elıterjesztés is pontosításra kerül a Közgyőlésig.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.
Nagy Piroska: Ügyrendi hozzászólása lenne. Mivel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
határozatképes, kéri, hogy az Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó döntések, valamint a
Hozzájárulás a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára” kiírt
pályázat benyújtásához tárgyú, közös napirendi pontok tárgyalásához csatlakozhasson a
Bizottság. Egyben megállapította, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 tagjából 5 tag
jelen van, a Bizottság határozatképes, hiányzik Mihályi Balázs és Kolcsár Zoltán. A Bizottság
tagjait kérdezte, van-e a napirenddel kapcsolatban észrevételük, egyetértenek-e a napirendi
pontokkal.
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1. Oktatási feladatok ellátáshoz kapcsolódó döntések:
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

A.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata között kötendı megállapodás jóváhagyása
Hartmann Ferenc: A napirendhez új elıterjesztés érkezett. Kéri, hogy az elıterjesztı röviden
tájékoztassa a jelenlévıket a változásokról.
Némedi Lajos: Kéri Elnök urat, hogy Szauer István igazgató úrnak, illetve Schindler Lászlóné
irodavezetı asszonynak szíveskedjen megadni a szót, hogy a különbséget el tudják mondani.
Schindler Lászlóné: Az elıterjesztés módosításának oka egyrészt az, hogy most már nem
törvényjavaslatra hivatkoznak, tehát nem a T8888-as, hanem a 2012. évi XLXXXVIII.
törvényre. Ez az elıterjesztés 2. oldalán javításra került, illetve a Megállapodás, mely az
elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A 2. oldalon a „A megállapodás feltételei”-nél egy
kettıs értelmezéső mondat volt, ezért egy fél mondatot szúrtak oda be. A mondat úgy szól: „Az
intézmény mőködtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 2013. január 1-jétıl Átvevı lét.” A
módosítást követıen az „Átvevı” helyett „Mőködtetık” szerepel, mivel itt az Önkormányzat is
mőködtetı marad az intézményeknél, illetve a szakképzık átkerülnek teljesen a Központ
mőködtetésébe. Továbbá már több adatuk áll rendelkezésre és a 6. oldalon üresen maradt,
kipontozott részek kitöltésre kerültek. Ezek az átadásra kerülı létszámnál a betöltött és
betöltetlen státuszokra vonatkoznak. Ezen javítások miatt került kiküldésre újból az
elıterjesztés.
Szauer István: Véleménye szerint irodavezetı asszony mindent elmondott, nincs több
kiegészítése.
Hartmann Ferenc: Az elıterjesztéssel kapcsolatban van egy kis fenntartása. Több határidı
idıpontja ütközik, részben a bevezetı szövegrészben, ahol december 12. van aláírási dátumnak
megjelölve, a mellékleteken december 15-i a teljesítési határidı. Maga részérıl nem írná alá, ha
az aláírását követıen három nap múlva fogják szignóval ellátni. Hiányoznak számára ügyrendi
szempontból a mellékletek is.
Schindler Lászlóné: Az idıpontokkal kapcsolatosan a törvény úgy rendelkezik, hogy december
15-ig alá kell írni a megállapodásokat. Ugyanakkor a törvényben az is benne van, hogy a
Központ vezetıjének ellen kell jegyezni, ezért történt az, hogy december 13-án Szauer úrnak az
összes aláírt megállapodással Budapestre kell utaznia és a Központban ezeket a
megállapodásokat le kell adni.
Hartmann Ferenc: Ügyrendi szempontból számára nem elfogadható.
Schindler Lászlóné: A mellékletekkel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy 15 mellékletet ír
a megállapodás. Ezek a mellékletek excel táblázatok és egy melléklet nem egy excel táblázatot
tartalmaz, hanem többet. Például az 1. sz. mellékletnek 10 almelléklete van, összeszámolva 52
melléklete van a megállapodásnak, ezt 19 intézményre kellett elkészíteni, az 1083 táblázat. Ez
nagy kiterjedéső, igaz, hogy most csak 583-at kell csatolni, CD-re írva a megállapodás mellé.
Ezt nem bírnák el a levelezı programok, ezért begyőjtötték az irodára, az elıterjesztésben pedig
szerepel, hogy az irodán megtekinthetık ezek a mellékletek. Továbbá 1472 alkalmazott átkerül
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a Központhoz plusz az Önkormányzattól 3 köztisztviselı. Az összes embernek az összes
személyi anyagát tartalmazzák a mellékletek /munkakör, besorolás, fizetés, törlesztı részlet,
stb./. Az Irodán megtekinthetıek ezek a táblázatok.
Nagy Piroska, mivel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai részérıl kérdés, vélemény
nem merült fel kérte, hogy foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
A szavazatást követıen Hartmann Ferenc kérte az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
állásfoglalását az elıterjesztés közgyőlési tárgyalásával kapcsolatban.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott
el, a bizottság jelen lévı 4 tagja 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Hartmann Ferenc) mellett
alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési megtárgyalásra.

B.) Eplény Község Önkormányzattal kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó
társulás létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, így Nagy Piroska kérte a
Bizottság tagjait foglaljanak állást az elıterjesztés 3. oldalán található, Eplény Községi
Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló megállapodás
megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslatról.
A szavazást követıen Nagy Piroska kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az elıterjesztés
5. oldalán található, Felsıörs Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslatról.
A szavazatást követıen Hartmann Ferenc kérte az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
állásfoglalását az elıterjesztés közgyőlési tárgyalásával kapcsolatban.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.

C.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely Központi
Mőhely tagintézményének megszüntetése
Schindler Lászlóné: Annyit szeretne tájékoztatásul elmondani, hogy ez is módosításra került.
Egyrészt a törvény pontosítása miatt, illetve az 1. sz. melléklet határozati javaslatában a „2013.
január 1.” dátum javításra került 2012. december 31-re.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, így Nagy Piroska kérte a
Bizottság tagjait foglaljanak állást a Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Mőhely
Központi Mőhely tagintézményének megszüntetésérıl szóló határozati javaslattal kapcsolatban.
A szavazást követıen Nagy Piroska kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást a Deák Ferenc
Általános Iskola és Központi Mőhely alapító okiratának módosításáról szóló határozati
javaslattal kapcsolatban.
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Hartmann Ferenc: A kiegészítésben elhangzott, határozati javaslatban történt idıpont
módosítás ügyrendi szempontból is fontos, kéri ezt rögzíteni.
Ezt követıen Hartmann Ferenc kérte az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság állásfoglalását az
elıterjesztés közgyőlési tárgyalásával kapcsolatban.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.

2. Hozzájárulás a „Hátrányos Helyzető Tanulók Arany
Tehetséggondozó Programjára” kiírt pályázat benyújtásához

János

Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Hartmann Ferenc: Kérte az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság állásfoglalását az ügyben, hogy
az elıterjesztés alkalmas-e közgyőlési tárgyalásra vagy sem.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal alkalmasnak találta az elıterjesztést közgyőlési
megtárgyalásra.
Nagy Piroska: Szeretné megkérdezni, mivel a mellékletben nincs pontosítva, hogy ösztöndíjról
vagy egyszeri támogatásról van-e szó.
Schindler Lászlóné: Ez a Közgyőlés részérıl csak elvi támogatás, ennek anyagi vonzata nincs.
Nagy Piroska, mivel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai részérıl kérdés, vélemény
nem merült fel kérte, hogy foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
Hartmann Ferenc megköszönte a Bizottság tagjainak részvételét, s mivel több napirend nem
volt, így a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülését 15,30 órakor bezárta.
K.m.f.

Hartmann Ferenc
az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
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