Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Jegyzıkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2013. április 17-én (szerda) 0900
órai kezdettel tartott, nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
206. sz. tárgyaló, 8200 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
Varga Tamás
Meghívottak és megjelentek:

Szauer István Klebelsberg Tankerület Igazgatója
Scher Ágota Pénzügyi Iroda vezetıje
Szödényi Kinga Titkárság Iroda vezetıje
Kovács Judit Jegyzıi Iroda munkatársa
Hegyiné Horváth Éva Óvodai Munk. Közösség vezetıje

Matolcsi István Titkársági Iroda munkatársa
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 9 fı
megjelent, a Bizottság határozatképes.
Elmondta, hogy a napirendek tárgyalása elıtt kerül sor a „Jelentés a lejárt határidejő
határozatokról” címő elıterjesztés tárgyalására.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
32/2013. (IV.17.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottsága a 9/2013. (II. 20.) számú és a 10/2013. (II. 20.) számú, határozatainak
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Napirendek meghatározása:
Katanics Sándor a Bizottság tagja javasolta a „Ranolder díj” adományozásáról
szóló elıterjesztés tárgyalásának elhalasztását. Elmondta, hogy a médiában 2013.
május 31-i javaslattételi határidı szerepelt a rendeletben meghatározott március 31.
helyett. Ez sok embert megtévesztett, sokan gondolták azt, hogy van idejük a
felterjesztést elküldeni. A Veszprémi 7 Napban többször megjelent a felhívás,
legutóbb 2013. április 12-ei számban. Ha korrekt és igazságos akar lenni a
Bizottság, akkor nem tárgyalja a beterjesztett javaslatokat, hiszen az ezután
érkezetteket már nem tudja figyelembe venni. A médián keresztül lehet tájékoztatni
mindenkit, a határidı változásáról.
Szödényi Kinga a Titkárság Irodavezetıje elmondta, hogy hiba történt a média
közlésében, de ık a rendeletben leírtak szerint jártak el, amikor elkészítették az
elıterjesztést. A május 31-ig beérkezett javaslatokat a jövı évi döntés során fogják
figyelembe venni. Errıl az érintetteket értesíteni fogják.
Halmay György a Bizottság elnöke hozzátette, hogy a Bizottságnak a rendeletben
leírtak szerint kell eljárnia, így az ezután beérkezett felterjesztéseket nem tudják
most figyelembe venni, csak jövıre. A sajtó tévedett. Azt javasolta, hogy a
késıbbiek során beérkezett javaslatokat a következı év felhívását követıen érkezett
javaslatokkal együtt kezeljék.
Katanics Sándor a Bizottság tagja szerint a most beérkezett 9 javaslatnál sokkal
több javaslat szokott érkezni. Valószínősítette, hogy a határidı félreértése miatt
érkezett csupán ilyen kevés. Véleménye szerint az lenne a korrekt, ha a Közgyőlés
módosítaná erre vonatkozó önkormányzati rendeletét és késıbb, egy rendkívüli
bizottsági ülésen, majd közgyőlési ülésen tárgyalnák meg a kitüntetési javaslatokat.
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Halmay György a Bizottság elnöke szerint a Bizottság nem bírálhatja felül a
Közgyőlés által hozott rendeletet. Ettıl függetlenül a Közgyőlés bárhogy dönthet.
Javasolta, hogy a Bizottság elıször a Katanics Sándor által felvetett módosító
javaslatról szavazzon.
A Bizottság jelen lévı 9 tagja 2 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
33/2013. (IV. 17.) határozata
Katanics Sándor képviselı módosító javaslatáról
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem támogatta Katanics Sándor
bizottsági tag módosító javaslatát, mely a „Ranolder díj” adományozására címő
elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozott.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Halmay György
elnök

Halmay György a Bizottság elnöke javasolta, hogy a Bizottság 1. napirendi
pontként a Klebelsberg Tankerületi Igazgatóság tájékoztatását tárgyalja meg, mely
az elsı éves általános iskolások beiratkozásáról szól.
A Bizottság jelen lévı 9 tagja 6 igen szavazattal, 1 ellenében, 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
34/2013. (IV. 17.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. április 17-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására kerül
sor:
1. A Klebelsberg Tankerületi Igazgatóság tájékoztatója
Elıadó:
Szauer István Tankerületi Igazgató
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2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
3. Javaslat a 2013. évi sporttámogatások felosztására
Az elıterjesztés elıadója:
Halmay György a bizottság elnöke
4. „Ranolder díj” adományozása (zárt ülés)
Az elıterjesztés elıadója:
Halmay György a bizottság elnöke
5. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. A Klebelsberg Tankerületi Igazgatóság tájékoztatója
Elıadó: Szauer István Tankerületi Igazgató
Szauer István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerület
Igazgatója elmondta, hogy az állami átvétel során keletkezett átmeneti problémák
ellenére sikerült az elsı évesek beiratkozását megoldaniuk. A tavalyi évben 635
gyermek, idén a már állami fenntartású iskolákban 609 gyermek jelentkezett elsı
osztályba, tehát csökkenı létszámmal kell számolniuk. Nem jelentett gondot az
sem, hogy a három hónappal késıbb született gyermekeknek is jelentkezni kellett.
Voltak átjelentkezések, hiszen a népszerőbb iskolákba mindig több a jelentkezı.
Tavaly 26 tanulócsoport indítását engedélyezte a Bizottság. Idén 26 tanulócsoportra
tettek javaslatot. A maximális osztálylétszámtól, mely 27 fı nem lehet eltérni.
Veszprém városában ezt tudják tartani. A Rózsa úti iskolában indul nagyobb
létszámú elsıs osztály, tavaly kettı volt, most három lett. Van, ahol csökkent, a
Deák iskolában tavaly öt volt, idén csak négy elsıs osztály lesz. Újabb termek,
épületek igénybe vételére nincs szükség, ez nem terheli az önkormányzatokat.
Az egyházi iskolákat is figyelemmel kísérték. A Szilágyi iskolában kettı, a Padányi
iskolában egy elsı osztályos csoport fog indulni.
Szentkirályszabadján négy beiratkozó volt, így nem biztos, hogy fog indulni elsı
osztály. Rossz volt az iskola kommunikációja, sokan azt hitték, hogy megszőnik az
iskola, ezért sokan Veszprémbe jöttek beiratkozni.
A hittan, erkölcstan bevezetıjének a tájékoztató megvolt, mindenki eldöntheti,
hogyan él ezzel a lehetıséggel.
Halmay György a Bizottság elnöke kérdezte, hogy valós-e az az információ,
miszerint megnıtt a német nemzetiségi oktatásra vonatkozó igény. A hittanról,
erkölcstanról milyen további információk várhatóak?
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Szauer István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerület
Igazgatója elmondta, hogy megnıtt a hittanra jelentkezık, valamint a német tanulás
iránti igények száma. A Botev iskolában a tavalyihoz hasonlóan további egy német
nemzetiségi tanulócsoport indult.
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság azt
tudomásul vette.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Elıadó: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje elmondta, hogy jogszabályi változás miatt
kell a költségvetési koncepcióval foglalkozni. Az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a következı évre szóló költségvetési
koncepciót április 30-ig kell benyújtani a képviselı-testületnek. Ezzel egyidejőleg a
87 §-ban szerepel a III. negyedéves beszámolóval a koncepció készítése. A korábbi
években a költségvetési koncepció képviselı-testületi benyújtásának határideje
november 30-a volt. Ennek a kettısségnek a feloldására kezdeményezik a törvény
módosítását, de azt nem tudja megmondani ez jelenleg hogyan áll. A korábbi
határidık szerint a tárgyévi gazdálkodási folyamatok tapasztalatai, illetve a
következı évi költségvetési törvény irányelvei megfelelı támpontot adtak a
költségvetési koncepció elkészítéséhez.
Mindezek hiányában a 2014. évi költségvetési koncepció csak az elérni kívánt
célokat, a megvalósításuk elıkészítésének ütemezését és módját tudja meghatározni.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 – 2014. évre szóló Gazdasági
Programja, vagyongazdálkodási irányelvei adhatnak támpontot a koncepció
elkészítéséhez. Az ütemezés és az irányvonal meghatározása szempontjából van
értelme a koncepció tárgyalására. Így kétfordulós koncepciókészítés formában lehet
kezelni a költségvetést. A mellékletben feltüntették az elmúlt idıszak
kötelezettségvállalásait is.
Forgóné Kelemen Judit elmondta, hogy a hatályban lévı törvény szerint kell a
költségvetési koncepciót tárgyalniuk, de nem tudják, mert van egy kizáró tétel
miszerint a III. negyedéves helyzetrıl a polgármester úrnak be kellene számolnia.
Tehát ez lenne a feltétele a költségvetés koncepciójának a tárgyalására. A törvény
szerint kizárt, hogy a bizottság tárgyalja, mert nyilvánvaló, hogy áprilisban nem
lehet a III. negyedéves beszámolót megírni.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje bevezetıjében már megpróbálta
érzékeltetni, hogy mi az önkormányzat ezzel kapcsolatos elıkészítı feladata, mit
kezdjen el, milyen feladatokat hajtson végre ahhoz, hogy a III. negyedévi
beszámoló tárgyalásával egyidejőleg valóságos képet tudjon kapni a Közgyőlés,
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hogy tartanak a folyamatok, ezáltal tervezhetıbbé és megalapozottabbá válik a
következı évi költségvetés elıkészítése.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy az egymásnak ellentmondó
utasítások mellett nehéz dolgozni, tejesen értelmetlen és fölösleges munkát
végeztetnek. Annyi pozitívuma azért volt az elıterjesztésnek, hogy most van egy
táblázata az elızetes kötelezettség-vállalásokról, egyébként a rendelkezésnek sok
értelme nincs.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy ezáltal a költségvetési munka
tervezhetıbbé válik és folyamatában lehet elıkészíteni a költségvetést.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen
lévı 9 tagja 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
35/2013. (IV.17.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi koncepciójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a jegyzıkönyv mellékletében szereplı határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. április 25.
Felelıs: Halmay György elnök
3.

Javaslat a 2013. évi sporttámogatások felosztására
Elıadó:
Halmay György a bizottság elnöke

Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy vannak kiemelt, szerzıdéssel
rendelkezı sportegyesületek, akik támogatásáról a Közgyőlés dönt. Az
elıterjesztésben tervezett tartalékkeret terhére további 1 millió forintot kívánják
betervezni a VESC nıi röplabda csapatának támogatására, de csak abban az
esetben, ha továbbra is az NB I. osztályban szerepelnek. A HEMO és a SINA
Várkapu sportegyesületek részére is tartalékolnak támogatást, hiszen ık
önhibájukon kívül nem tudtak még támogatásért folyamodni. A nemzetközi
sportkapcsolatok keret azért növekedett, mert a passaui labdarúgó tornára utazás
mellett szeretnének 2013 ıszén egy testvérvárosi labdarúgó sporttalálkozót
szervezni. Elmondta továbbá, hogy a 2. sz. mellékletben szereplı rendezvényi
támogatásban egy elírás van: a Dózsavárosi DSE támogatása nem 150 eFt hanem
100 eFt. Számszakilag így egyezik az elıterjesztésben is szereplı többi számadattal.
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Matolcsi István a Polgármesteri Hivatal sport ügyekkel foglalkozó munkatársa
elmondta, hogy vannak sportegyesületek, akik többszöri egyeztetés és felszólítás
ellenére sem számoltak el a 2012-es támogatásukkal. Ilyen a Gizella SE, a VRC és a
Trófa SE. Vannak továbbá olyan egyesületek, akik különbözı okok miatt 2013-ban
nem igényeltek önkormányzati támogatást vagy egyéb okok miatt nem tudtak
adatlapot szolgáltatni. Ilyen az ÁSZ Tenisz Sportegyesület, akik ezt késıbbek
folyamán pótolni fogják.
Bán Mihály a Bizottság tagja kérdezte, hogy a nemzetközi versenyekre utazó
sportolók részesülhetnek-e támogatásban?
Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy a tartalékalap terhére
természetesen lesz lehetıség, ha érkezik ilyen igény.
Katanics Sándor a Bizottság tagja elmondta, hogy alapvetıen egyetért a leírtakkal,
de tartózkodni fog a szavazásnál, mert a sportkoncepcióban fontos területnek leírt
közösségi sport szerinte nem kap elegendı támogatást. Aránytalannak tartja az
élsport és azon belül is egy-két sportegyesület támogatását a szabadidısporttal
szemben. Azt kéri, hogy azok az egyesületek, akik eddig még nem számoltak el a
tavalyi támogatással azoknál továbbra is szorgalmazzák azt.
Halmay György a Bizottság elnöke hozzátette, hogy sok mindenben egyetért azzal
amit Katanics Sándor elmondott, de sajnos az önkormányzat támogatási lehetıségei
erre adnak lehetıséget.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelen lévı 9 tagja 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
36/2013. (IV.17.) határozata
a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének, Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a „Javaslat a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról” szóló
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az átruházott hatáskörben felosztható 25.000 eFt-ról az alábbiak szerint
rendelkezik:
e Ft
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Mőködési támogatásokra: ( 1. sz. melléklet szerint)
Rendezvényi támogatásokra: (2. sz. melléklet szerint)
Iskolai területi sportversenyekre:
Nemzetközi szintő sportversenyekre:
Tartalékkeretre:

15.800 Ft
1.760 Ft
3.000 Ft
500 Ft
3.940 Ft

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdések megkötésére.

Határidı: a szerzıdések megkötése: 2013. május 15.
a támogatási összegek kiutalása: 2013. december 31.

Felelıs: Halmay György elnök
Végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Szödényi Kinga
Irodavezetı
A továbbiakban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 9,30 órakor
a bizottság nyilvános ülését bezárta és elrendelte a zárt ülés megtartását.
K.m.f.

Némethné Károlyi Jolán

Halmay György

a bizottság tagja

a bizottsági elnöke

