Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2013. február 20-án (szerda) 0900 órai
kezdettel tartott nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 206. sz.
tárgyaló, Veszprém, Óváros tér 9.
Az ülésen megjelent:
Halmay György bizottsági elnök
a bizottság képviselı tagjai közül:

Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Katanics Sándor
Némethné Károlyi Jolán
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:

Bán Mihály
Szőcs Attila
Tavas Vilmos
Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Szödényi Kinga irodavezetı
Scher Ágota irodavezetı
Angyal Éva irodavezetı
Józsa Tamás kabinetfınök
Hegyiné Horváth Éva Óvodai munkaközösség vezetıje
Arnhoffer Mihályné Csillag úti körzeti óvoda vezetıje
Tóthné Martinkovics Erika Kastélykert óvoda vezetıje
Major Ildikó Erdei Tagóvoda vezetıje
Barcza Béláné Vadvirág Körzeti Óvoda vezetıje
Tóth Gábor VKSZ Zrt. igazgatója
Szafner Ágnes Nárcisz Tagóvoda vezetıje
Halmay

György bizottság elnöke

köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy a 9 fıs bizottság 8 tagja megjelent, így az határozatképes.
Varga Tamás a bizottság tagja és Hartung András állandó meghívott jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérte, hogy az
elızetesen 1. pontban jelzett Veszprém MJV Önkormányzata Köznevelési, Ifjúsági
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és Sport Bizottságának ügyrendjével foglalkozó napirendet tegyék az utolsó
napirendnek, illetve a 7. napirendként jelzett Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrtvel megkötött intézményi mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés
módosítása címő napirendet pedig 3. napirendként tárgyalják. Ezzel a kiegészítéssel
javasolja a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását.
Katanics Sándor bizottság tagja szerint inkább az a logikus, hogy az elsı napirend
az ügyrend legyen, hiszen ennek megfelelıen tud továbbmőködni a bizottság.
Halmay György a bizottság elnöke visszavonta az ügyrendre vonatkozó módosító
javaslatát és egyetért azzal, hogy azt az eredetileg kiküldött 1-es napirendként
tárgyalják.
A bizottság tagjai részérıl más javaslat nem érkezett:
Ezt követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
1/2013. (II. 20.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. február 20-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek
tárgyalására kerül sor:
1. Veszprém MJV Önkormányzata Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottságának Ügyrendje
Az elıterjesztés elıadója:
Halmay György elnök
2. Veszprém MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
3. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása
Az elıterjesztés elıadója:
Némedi Lajos alpolgármester
4. Döntés a Veszprém, Jutasi úti mőfüves sportpálya és sportközpont
(belterület 2368/9 és 2368/10 hrsz-ú) ingatlanok haszonkölcsön
szerzıdésen alapuló használatáról
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
5. Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1 /E13 címő felhívásra.
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
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6. Döntés a Veszprém MJV Önkormányzata fenntartásában mőködı
óvodák körzethatárairól, nyári nyitvatartási rendjérıl, és a 2013/2014-es
nevelési évben indítható csoportok számáról
Az elıterjesztés elıadója:
Némedi Lajos alpolgármester
7. Döntés a Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda
csoportjának létszámbıvítésérıl
Az elıterjesztés elıadója:
Némedi Lajos alpolgármester
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Egry
Úti Körzeti Óvoda és a Ringató Körzeti Óvoda óvodavezetıi pályázatának
kiírása
Az elıterjesztés elıadója:
Halmay György elnök
9. Egyebek
1. Veszprém MJV Önkormányzata Köznevelési,
Bizottságának Ügyrendje
Elıadó: Halmay György elnök

Ifjúsági és

Sport

Halmay György a bizottság elnöke jegyzıkönyv aláírási sorrendjét említette,
miszerint olyan elv alapján igyekeztek azt kialakítani, hogy a többségi és ellenzéki
arányok érvényesüljenek benne. Az állandó meghívott 3 fı, de a napirendekben
érintettek külön is meghívást kapnak a bizottság ülésére, ami egyéb nyilvános, azon
bárki részt vehet.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy vannak javaslatai,
mivel a januári jegyzıkönyvön is javítani kellett, igaz minimálist, de nem tartja
szerencsésnek, ha egy aláírt jegyzıkönyvön utólag bármilyen okból oldalt kell
cserélni. Ezért az a javaslata, hogy a jegyzıkönyv minden oldala legyen aláírva. Ha
ez így nem mőködik, akkor szeretne lemondani arról a jogáról, hogy jegyzıkönyvet
írjon alá.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a januári jegyzıkönyvben egy
technikai elírást kellett javítani. Nem gondolja, hogy a jegyzıkönyv minden oldalát
alá kellene írni. A bizottsági ülésekrıl hangfelvétel készül, kétség esetén ez minden
bizottsági tag rendelkezésére áll. Az ügyrend szabályozza az erre vonatkozó jogokat
és lehetıségeket. Tény, hogy az aláírók részérıl a jövıben nagyobb odafigyelést
igényel az új helyzet.
Bán Mihály a bizottság tagja véleménye szerint az nagyon kevés, ha egyszer
szólhat csak valaki. Kéri, ha a gyakorlat mást fog bizonyítani, akkor térjenek majd
vissza erre. Az állandó meghívottakkal kapcsolatban már múltkor is jelezte, hogy
kapjanak meghívást tanácskozási joggal a reprezentatív szakszervezetek képviselıi
illetve a közgyőlésre az érdekegyeztetı társadalmi munkavállalói oldalának
mindenkori képviselıje.
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Halmay György a bizottság elnöke nem gondolja, hogy bármelyik szakszervezet
korlátozva lenne, a bizottság ülései nyilvánosak, azon bárki – szakszervezet is –
részt vehet, a honlapról pedig letöltheti az elıterjesztéseket.
Bán Mihály a bizottság tagja hozzátette, hogy ı elsısorban tanácskozási jogra
gondolt, tény, hogy bárki részt vehet a bizottsági ülésen, de neki ez a véleménye és a
kérése.
Katanics Sándor a bizottság tagja talált az ügyrendben aggasztó jeleket, melyek a
demokratikus jogait szőkítik azoknak, akik valakit képviselnek. Nem ért egyet a
II/7-es pontjában leírtakkal miszerint a bizottság meghatározhatja az egyes
napirendek tárgyalására fordítható idıkeretet, hozzászólások maximális idıtartamát
és az ismételt hozzászólás korlátozását. Példaként hozza a költségvetés napirendet,
mi lenne, ha az 3 percre lenne korlátozva. Tudja, hogy a gyakorlatban nehéz ezt
elképzelni, de a lehetısége benne van. Ezek mind olyan szellemiségre utalnak, ami
nem szerencsés, amit jelezni szeretett volna és ezért is fog tartózkodni a
szavazásnál.
Halmay György a bizottság elnöke véleménye szerint az még nem fordult elı,
hogy korlátozni kellett valamit, a javaslat csak egy lehetıség, amiben a bizottság
dönt.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke felhívta a figyelmet, hogy a 2-es és 3as függelékben szerepel az etnikai kifejezés, amit már az SZMSZ tárgyalása során
módosítottak, kéri annak javítását.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy az etnikai kifejezés helyett a
nemzetiségi legyen benne.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja a határozati javaslatot 5
igen szavazattal 1 nem (Bán Mihály) ellenében és 2 tartózkodás (Forgóné Kelemen
Judit, Katanics Sándor) mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
2/2013. (II. 20.) határozata
„Veszprém MJV Önkormányzata Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottságának Ügyrendje” címő elıterjesztésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta az Ügyrenddel kapcsolatos elıterjesztést.
A Bizottság a beterjesztett javaslat, illetve Forgóné Kelemen Judit bizottsági alelnök
által kért javítás szerint elfogadja az Ügyrendet.
Felkéri az elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a Bizottság tagjainak küldje meg.
Határidı: 2013. február 28.
Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Felelıs:
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Matolcsi István
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bizottsági referens
2. Veszprém MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıadó: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota a pénzügyi iroda vezetıje szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
2013-as év költségvetésének összeállítása több szempontból is eltért a korábbi évek
gyakorlatától. 2013. január 01-tıl jelentıs változások következtek be az
önkormányzat feladat és hatáskörében. Az önkormányzat saját döntésein alapuló
szerkezeti átalakítások is történtek az intézményi struktúrában, illetve
feladatellátásban. A VKSZ Zrt. és az ISZSZ feladatainak kezelése is új feladatot
jelent az önkormányzatnak. Az intézményi területen az elmúlt évek tapasztalatait is
figyelembe vették. A 2013-as költségvetést úgy készítették el, hogy elsırendő cél
volt az intézmények üzemeltetésével és fenntartásával járó kiadások, az élelmezéssel
és a szakmai anyagokkal járó kiadások biztosítása. A dologi kiadások kisebb köre az,
amelyek mérséklésre kérik az intézményeket: telefon, folyóirat és egyéb jellegő
beszerzések. A költségvetési terv tartalmazza, a minimálbér és a garantált bér
minimum emelkedésének a fedezetét, a soros elırelépéseket, a közalkalmazotti
bértáblához kapcsolódó kötelezı illetményeket illetve pótlékokat. Tartalmazza
továbbá a nettó 5700 Ft/fı/hó cafetéria juttatásokat is, illetve a számlavezetéssel
kapcsolatos 2000 Ft-os hozzájárulásokat. Elmondta továbbá, hogy 2013-ban
mőködési hiánnyal nem tervezhetı költségvetés, tehát mőködési hitelt nem lehet
tervezni, felvenni. A költségvetésben lévı hitelfelvétel hosszabbtávú fejlesztési
költségekhez kapcsolódik.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja az intézmény átalakítással kapcsolatban
kérdezte, hogy mi lesz az iskolákban dolgozó gazdasági ügyintézıkkel?
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy az elıterjesztés létszámtáblázata
szerint közel 72 álláshely fog megszőnni április 1 határidıvel, illetve felmentés,
végkielégítés is be van tervezve. Ezzel kapcsolatban érdeklıdött, hogy, ez kikre
vonatkozik? A cafetériával kapcsolatban nem értette pontosan, hogy konkrétan
mikor jut el ez a dolgozókhoz, hogyan jutnak hozzá, mi a folyamata?
Scher Ágota a pénzügyi iroda vezetıje válaszában elmondta, hogy a gazdasági
ügyintézık számára az ISZSZ-ben nincs már munka, mivel ezek a feladatok
elkerültek az önkormányzattól. Az ISZSZ létszámában vannak olyan gazdasági
ügyintézık, akik egyeztetnek az iskolákkal és segítenek az ügyek intézésében, de
állandó jelleggel nem tartózkodnak az iskolákban. Az iskolák nem önálló
költségvetési
szervezeti
egységek,
annak
feladatait
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el, az iskolai igények is oda érkeznek be. A
polgármester is egyeztetett az ISZSZ vezetıjével ez ügyben.
A 72 álláshellyel kapcsolatban elmondta, hogy azok elsısorban a megüresedı és
nyugdíjas álláshelyekbıl állnak. Ez ügyben folyamatos egyeztetés folyik, a
közgyőlésig nem tudja garantálni a pontos létszámot.
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A cafetériával kapcsolatban elmondta, hogy minden intézmény maga dönt. A
felmérések most folynak, ık az évben folyamatosan biztosítják az étkezési
utalványokat, de a munkavállalón múlik, hogy milyen juttatást kér az 5700 Ft-ból.
Némedi Lajos alpolgármester hozzátette, hogy szó sincs 72 fı elküldésérıl,
tömeges elbocsájtásokról. Alig több mint 20 fı van, akinek nem tudnak munkát
felajánlani, ezek közül többen inkább a végkielégítést választják és nem kívánnak
tovább dolgozni. Folyamatos egyeztetés van ez ügyben, nem biztos, hogy a
közgyőlésig pontos számokkal tud szolgálni. A gazdasági dolgozókkal kapcsolatban
elmondta, olyan feladatokban is segítenek, amelyek egyrészt önkormányzati, de
intézményfenntartói feladatok is egyben. Az ISZSZ vezetıje egyeztet az érintett
iskolák igazgatóival is.
Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy az érdekegyeztetı tanácsban jelezték
a monitoring bizottság létrehozását. Szeretnék monitorozni az intézményirányítás
modell megvalósulását, kéri, ha lesznek konkrét létszámok azt kapják meg.
Katanics Sándor a bizottság tagja kérdést intézett az alpolgármesterhez miszerint
elégedett-e a közoktatási intézmények felújítására, beruházásra szánt összegeivel?
Némedi Lajos alpolgármester válaszában elmondta, hogy elégedettek soha nem
lehetünk, mindig többre és gazdagabbra kell vágyni, de vannak annak is korlátai. A
mostani költségvetés nem könnyen, de fegyelmezetten biztosítja a mőködéshez
szükséges feltételeket, és ez igaz volt a 2010-as éveket megelızıen és igaz lesz a
mostani idıszakra is.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy az óvodákra 7,5, az általános
iskolákra 15, a középiskolákra 20 millió forint a felújításra tervezett keret.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja
A 10. oldalon lévı 1. sz határozati javaslat vonatkozásában 5 igen szavazattal 2 nem
ellenében (Forgóné Kelemen Judit, Katanics Sándor) és 1 tartózkodás (Bán Mihály)
mellett
A 12. oldalon rendelet tervezet vonatkozásában 5 igen szavazattal 2 nem (Forgóné
Kelemen Judit, Katanics Sándor) ellenében és 1 tartózkodás (Bán Mihály) mellett
a 20. oldalon lévı 2. sz. határozati javaslat vonatkozásában 5 igen szavazattal 3
tartózkodás (Forgóné Kelemen Judit, Bán Mihály, Katanics Sándor) mellet
21. oldalon lévı 3. sz határozati javaslat vonatkozásában 5 igen szavazattal 1 nem
(Forgóné Kelemen Judit) ellenében és 2 tartózkodás (Bán Mihály, Katanics Sándor)
mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
3/2013. (II. 20.) határozata
„Veszprém MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendelet” megalkotása címő elıterjesztésérıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatokban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
3. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása
Elıadó: Némedi Lajos alpolgármester
Némedi Lajos alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a mostani
elıterjesztés egy sokrétő, sokoldalú sok szempontot figyelembe vevı munka
eredménye. Ilyen jellegő feladat átszervezés még nem volt a város életében tehát
tapasztalatok sincsenek ez ügyben. Az önkormányzat közgyőlése határozatainak
megfelelıen arról biztosít mindenkit, hogy az önkormányzat és a VKSZ Zrt. is
azon dolgozik, hogy mindenki megelégedésére végezze a tevékenységét. Az
elmondottak miatt az is elképzelhetı, hogy történnek még módosítások a
szerzıdésben, a késıbbiekben is.
Tóth Gábor a VKSZ Zrt ingatlangazdálkodási igazgatója a szolgáltatási díj
megváltozott, 6/2-es pontjára hívta fel a figyelmet.
Scher Ágota pénzügyi iroda vezetıje a szolgáltatási díjjal kapcsolatban elmondta,
hogy a korábbi megállapodásban a 184,5 millió+ÁFA az akkori ismert dolgozói kör
12 havi bérét és juttatását tartalmazza. A szerzıdésben 11 havi díj van, hiszen a
decemberi illetmény még az önkormányzattól került kifizetésre, de a
költségvetésben már a 12 havi összeg szerepel.
Katanics Sándor a bizottság tagja próbálja megérteni az alpolgármestert, hogy ez
az újratervezés miért történik, de az az érzése, hogy nem igazán tudják kezelni az
ügyet. Példaként a körforgalmat említi, melyben csak körbe járnak, és nem tudják,
hogy melyik csatlakozónál akarnak kijönni.
Némedi Lajos alpolgármester válaszában elmondta, hogy neki nem ez az érzése.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 6 igen szavazattal 2
tartózkodás (Katanics Sándor, Bán Mihály) mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
4/2013. (II. 20.) határozata
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„A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása” címő
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
4. Döntés a Veszprém, Jutasi úti mőfüves sportpálya és sportközpont
(belterület 2368/9 és 2368/10 hrsz-ú) ingatlanok haszonkölcsön szerzıdésen
alapuló használatáról
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 5 igen szavazattal 3
tartózkodás (Forgóné Kelemen Judit, Katanics Sándor, Bán Mihály) mellett az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
5/2013. (II. 20.) határozata
„Döntés a Veszprém, Jutasi úti mőfüves sportpálya és sportközpont
(belterület 2368/9 és 2368/10 hrsz-ú) ingatlanok haszonkölcsön szerzıdésen
alapuló használatáról” címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
5. Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1 /E-13
címő felhívásra.
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 7 igen szavazattal 1 nem
(Forgóné Kelemen Judit) ellenében az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
6/2013. (II. 20.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1 /E-13
címő felhívásra” címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
6. Döntés a Veszprém MJV Önkormányzata fenntartásában mőködı óvodák
körzethatárairól, nyári nyitvatartási rendjérıl, és a 2013/2014-es nevelési
évben indítható csoportok számáról
Elıadó: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként 6. oldalon található 1. sz. határozat vonatkozásában a 9 fıs
bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal
a 7. oldalon található 2. sz. határozat vonatkozásában a 9 fıs bizottság jelenlevı 8
tagja 8 igen szavazattal
a 9. oldalon található 3. sz. határozat vonatkozásában a 9 fıs bizottság jelenlevı 8
tagja 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
7/2013. (II. 20.) határozata
„Döntés a Veszprém MJV Önkormányzata fenntartásában mőködı óvodák
körzethatárairól, nyári nyitvatartási rendjérıl, és a 2013/2014-es nevelési
évben indítható csoportok számáról” címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
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7. Döntés a Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda
csoportjának létszámbıvítésérıl
Elıadó:
Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés és 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 Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
8/2013. (II. 20.) határozata
„Döntés a Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda
csoportjának létszámbıvítésérıl” címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja és a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Halmay György elnök
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
Egry Úti Körzeti Óvoda és a Ringató Körzeti Óvoda óvodavezetıi
pályázatának kiírása
Elıadó: Halmay György elnök
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés és 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 Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
9/2013. (II.20.) határozata
„az Egry Úti Körzeti Óvoda igazgatói pályázatának kiírásáról” címő
elıterjesztésrıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben – az Egry Úti Körzeti Óvoda
igazgatói (magasabb vezetıi) beosztásának ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
igazgató (magasabb vezetı) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva pályázatot
hirdet a Veszprém, Egry Úti Körzeti Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendı, kinevezés szerinti munkakör az iskolai
végzettség és a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi XCX tv. (a továbbiakban:
Köznev. tv.) 3. számú mellékletében elıírt felsıfokú iskolai végzettség és
szakképzettség alapján kerül meghatározásra.
A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 5 évre szól, 2013. augusztus
16-tól 2018. augusztus 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Egry J. u. 55.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenırzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása:
- felelıs az önállóan mőködı intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági
mőködésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
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-

-

magyar állampolgárság,
büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
a Köznev. tv. 3. számú mellékletében elıírt felsıfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan idıre, teljes munkaidıre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejőleg pedagógus-munkakörben történı, határozatlan idıre teljes
munkaidıre szóló alkalmazás,
egészségügyi alkalmasság,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
- legalább 5 éves vezetıi gyakorlat,
- az óvodai nevelés terén szerzett tapasztalat.
Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyőlésen a zárt ülésen történı
tárgyalást kéril-e vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 26.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban, „Egry Úti Körzeti Óvoda igazgatói
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200
Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

13

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a Köznev. tv. 83.§ (4) bekezdésében nevesített közösségek és
szervezetek véleményének beérkezését követıen a Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság hallgatja meg, majd a képviselı-testület dönt a véleményezési határidı
lejártát követı elsı ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl, illetve a
vezetıi megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követıen, legkorábban 2013. augusztus 16-tól
tölthetı be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételérıl
-

a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

2. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás megjelentetésérıl a Veszprém Megyei Naplóban arra
vonatkozóan, hogy a pályázatot tett közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidı: 2013. március 20.
Felelıs:
Dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva
irodavezetı
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
10/2013. (II.20.) határozata
„a Ringató Körzeti Óvoda igazgatói pályázatának kiírásáról” címő
elıterjesztésrıl
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben – a Ringató Körzeti Óvoda
igazgatói (magasabb vezetıi) beosztásának ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
igazgató (magasabb vezetı) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva pályázatot
hirdet a Veszprém, Ringató Körzeti Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendı, kinevezés szerinti munkakör az iskolai
végzettség és a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi XCX tv. (a továbbiakban:
Köznev. tv.) 3. számú mellékletében elıírt felsıfokú iskolai végzettség és
szakképzettség alapján kerül meghatározásra.
A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 5 évre szól, 2013. augusztus
16-tól 2018. augusztus 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Jutasi u. 79/I.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenırzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása:
- felelıs az önállóan mőködı intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági
mőködésének valamennyi területét,
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- ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elıélet,
- cselekvıképesség,
- a Köznev. tv. 3. számú mellékletében elıírt felsıfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló
határozatlan idıre, teljes munkaidıre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejőleg pedagógus-munkakörben történı, határozatlan idıre teljes
munkaidıre szóló alkalmazás,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
- legalább 5 éves vezetıi gyakorlat,
- az óvodai nevelés terén szerzett tapasztalat.
Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyőlésen a zárt ülésen történı
tárgyalást kéri-e vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 26.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban, „Ringató Körzeti Óvoda igazgatói
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200
Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
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A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a Köznev. tv. 83.§ (4) bekezdésében nevesített közösségek és
szervezetek véleményének beérkezését követıen a Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság hallgatja meg, majd a képviselı-testület dönt a véleményezési határidı
lejártát követı elsı ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl, illetve a
vezetıi megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követıen, legkorábban 2013. augusztus 16-tól
tölthetı be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételérıl
-

a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

2. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás megjelentetésérıl a Veszprém Megyei Naplóban arra
vonatkozóan, hogy a pályázatot tett közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidı: 2013. március 20.
Felelıs:
Dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva
irodavezetı
Egyebek napirendben kérdés, hozzászólás nem volt.
A továbbiakban egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, az elnök 10,20 perckor a
bizottság nyilvános ülését bezárta.
-

kmf –

Némethné Károlyi Jolán

Halmay György

a bizottság tagja

a bizottsági elnöke

