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. június 19-én (szerda) 0900 órai
kezdettel tartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
206-os tárgyaló terme
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:

Szőcs Attila
Tavas Vilmos
Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester
Szauer István Klebelsberg Tankerület igazgatója
Kovács Judit hivatali munkatárs
Angyal Éva irodavezetı
Dr Kónya Norbert hivatali munkatárs
Steixner Kinga hivatali munkatárs
Adlovics Péter hivatali csoportvezetı
Perlaki Claudia hivatali csoportvezetı
Hegyiné Horváth Éva Óvodai Munkaköz. Vezetıje
Szafner Ágnes Egry Körzeti Óvoda vezetıje
Majoros Ildikó Ringató Körzeti Óvoda vezetıje
Dr. Földesi Ferenc nyugdíjas ezredes
Dr. Hartung Ferenc Pannon Egyetem delegáltja
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Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 7 fı
megjelent, a bizottság határozatképes. Elmondta, hogy a 6. napirendként jelzett
„Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról” szóló
elıterjesztést nem tudta megnyitni, úgy azt javasolta, hogy azt ne most hanem egy
rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalják.
Brányi Mária alpolgármester a jelzett napirenddel kapcsolatban elmondta, elnézést
kér, hogy az elıterjesztés linkje úgy került kiküldésre, hogy azt nem lehetett
megnyitni. Az anyag viszonylag nagy terjedelmő, elsı olvasatban három kötetben
küldték ki a vizsgálati anyagokat. Az elıterjesztést egységes szerkezetben kijavított
formában fogják kiadni. Két új eleme van az anyagnak. Az egyik maga a
településfejlesztési koncepció, majd a koncepcionális javaslatok kerültek
megfogalmazásra. Ezt egészíti ki a harmadik kötet, mely foglalkozik az
örökségvédelmi szempontokkal. Ez a város kulturális és történeti múltjáról,
régészeti lelıhelyekrıl, védett épületeken és értékeinken keresztül ad számot a
városról. Ezek az új részek, amik mindenképpen jók, hogyha elolvasásra kerülnek
és meg lehet majd vitatni.. Ebbe a koncepcióba már nem tudták beépíteni a
csomóponti pályázat és az integrált területfejlesztési stratégia kidolgozása során
birtokukba került információkat. Egy éven belül felülvizsgálják a koncepciót és az
elıbb említett anyagokkal kiegészítik azt. Az anyag folyamatosan gazdagodik,
minden nap új információkkal fog bıvülni.
Halmay György a bizottság elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatban elmondta,
hogy hétfıi napon egy sürgısségi elıterjesztés érkezett a bizottsághoz, „Elızetes
kötelezettségvállalás a Ringató Körzeti Óvoda átépítésével kapcsolatos épületpótlás feltételeinek
biztosítása tárgyában.”címmel. A sürgısségi indítvány indoklásában az szerepel, hogy
az elıterjesztés témalezárását követıen született vezetıi döntés, miszerint nem
kerül forrásátadás az Evangélikus egyház részére. Ennek értelmében az elıterjesztés
és a kötelezettségvállalás átdolgozásra került és késve készült el, ezért terjesztették
most sürgısséggel a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elé.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy a sürgısséggel tárgyalt anyagot
ık megkapták mint képviselık és bizottsági tagok de az a mai napig nem került fel a
honlapra. A sürgısségi napirendeknél ezt már többször is tapasztalta, van olyan
elıterjesztés mely még a mai napig sem került fel a város honlapjára. Kérte, hogy
ezt jelezzék a jegyzıi irodának.
Ezt követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
63/2013. (VI. 19.) határozata
sürgısségi indítvány napirendre vételérıl

3

„Elızetes kötelezettségvállalás a Ringató Körzeti Óvoda átépítésével
kapcsolatos épületpótlás feltételeinek biztosítása tárgyában.”címmel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a sürgısséggel kapcsolatos indítványt és úgy
döntött, hogy azt a 2013. június 19-i bizottsági ülés napirendjei közé veszi és
javasolta, hogy azt elsı napirendként tárgyalja.
A Bizottság jelen levı 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
64/2013. (VI. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. június 19-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására kerül
sor:
1. Elızetes kötelezettségvállalás a Ringató Körzeti Óvoda átépítésének ideje
alatti gyermekelhelyezés tárgyában
Az elıterjesztés elıadója:
2.
Veszprémi
létrehozása

Elsı

Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester
Világháborús

Centenáriumi

Emlékbizottság

Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
Egry úti Körzeti Óvoda és a Ringató Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott
pályázatok elbírálása
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

4. Elızetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett
Cholnoky Jenı Általános Iskola vezetıjének megbízásáról
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

5. Döntés a Balaton Volán Személyszállítási Zrt-vel kötött személyszállítási
szerzıdés (diákszállítás) közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester
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6.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. II.
félévi munkatervének meghatározása
Az elıterjesztés elıadója:

Porga Gyula polgármester

7. Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. II. félévi munkaterve
Az elıterjesztés elıadója: Halmay György a bizottság elnöke
8. Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési évre történı óvodai beíratásokról
Az elıterjesztés elıadója: Angyal Éva irodavezetı
9. Az óvodai csoportok maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói
engedélyezése a 2013/2014-es nevelési évre
Az elıterjesztés elıadója:

Halmay György a bizottság elnöke

10. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Elızetes kötelezettségvállalás a Ringató Körzeti Óvoda átépítésének
ideje alatti gyermekelhelyezés tárgyában
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy az agyagba betették mindazokat a
változásokat melyek szükségesek voltak.
Katanics Sándor a bizottság tagja véleménye szerint fontos információk
hiányoznak az elıterjesztésbıl.
Arra kíváncsi, hogy felmerültek-e egyéb
alternatívák. Ha igen akkor annak vizsgálatát elvégezték-e és miért nem kaptak róla
tájékoztatást? Ha sürgısséggel terjesztenek be egy elıterjesztést akkor még inkább
természetes, hogy annak eredményérıl beszámolnak és minden információt
közölnek ez ügyben. Az ilyen jellegő elıterjesztéseknek az a veszélye, hogy sokan
nem néznek utána az elızményeknek. Konkrétan ennek az óvodának az
átépítésével kapcsolatban sem látja annak ütemezését.. Ebben az esetben ez évben
40 millió forintot fizetünk ki arra, hogy egy esetleges sikeres pályázatra
felkészüljünk és felújítsuk az óvodákat.
Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásában
közremőködı szervezet az útmutatót 10 nappal a Közgyőlés elıtt változtatta meg,
ezért annak ismeretében újra át kellett dolgozni az anyagot.
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A pályázat sikere érdekében a pályázati útmutatót figyelembe kellett venni és az
eddigi sikeres pályázataink bizonyítják igazunkat. A Ringató óvodából 10 óvodai
csoportot kell áthelyezni és áttekintve az Önkormányzat épület állományát, az
intézményvezetıkkel egyeztetve ezt a két épületet találták alkalmasnak, viszonylag
kis ráfordítással. Mindenki megnyugodhat a gyerek ellátás szempontjából, úgy
gondolja, hogy lehetıségeikhez képest mindent megtettek és jó megoldás született.
Reméli, hogy a következı években több óvodai felújítást tudnak uniós pénzekbıl
megvalósítani és ezek az épületek akkor is átmeneti segítséget képeznek majd.
Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy a Közgazdasági szakközépiskola
forfa épületérıl van szó, amit már próbált eladni az Önkormányzat, de szerencsére
nem sikerült.
Brányi Mária alpolgármester válaszában elmondta, igen. Az épület most is üresen
áll, ha eladták volna akkor más megoldást kellett volna keresni.
Katanics Sándor a bizottság tagja szerint ez bizonyítja, hogy más lehetıségeket is
figyelembe kellett volna venni, hogy meggyızı legyen, hogy ez a legolcsóbb
megoldás. İt nem gyızte meg az anyag, hogy ez a legjobb megoldás. Így nincs
alternatíva, ezt kell elfogadni.
Adlovics Péter csoportvezetı elmondta, hogy történtek más lehetıség vizsgálatok
is, de például a konténer elhelyezés 124 millió forintjába került volna az
Önkormányzatnak, mely csak a konténer árát tartalmazza. Így a 40 millió forint
ehhez képest jobb megoldásnak ígérkezett.
Némedi Lajos alpolgármester szerint is nagyon sok lehetıséget vizsgáltak, de ez a
legjobb, legmegnyugtatóbb megoldás. A Közgazdasági szakközépiskola forfa
épülete eladása esetén biztos más megoldást találtak volna. Biztos benne, hogy ez a
fejlesztés a városnak hossztávú segítséget fog nyújtani.
Katanics Sándor elmondta, hogy ı általában meggyızhetı, de jobban szereti ha az
elmondottak leírásra kerülnek, például az itt elmondottak is.
Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogyha a 20-25 évvel ezelıtt épített
intézmények más technológiával – például könnyőszerkezetes – építkeztek volna,
akkor most nem kellene újat építeni. Ma az önkormányzatok nem tudnak 4-500
milliós beruházásokat saját erıbıl megvalósítani. Ez most egy jó lehetıség és
érdemes egy évet átmeneti megoldásban gondolkodni. Korszerő, megbízható és a
gyerekek számára hosszú távon jó környezetet tudnak biztosítani. Ez az egyik
legfontosabb üzenete ennek az elıterjesztésnek is.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
65/2013. (VI. 19.) határozata
Elızetes kötelezettségvállalás a Ringató Körzeti Óvoda átépítésének ideje
alatti gyermekelhelyezés tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
2. Veszprémi
létrehozása

Elsı

Az elıterjesztés elıadója:

Világháborús

Centenáriumi

Emlékbizottság

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy a felsorolt intézmények között
nem látja a VEAB, a veszprémi akadémia képviselıjét. Nem akarták vagy csak nem
került szóba a bevonásuk.
Perlaki Claudia csoportvezetı elmondta, hogy nem látják akadályát a veszprémi
akadémia bevonásának vagy bizottsági ülésre történı meghívásuknak. A bizottságba
helytörténeti kutatókat is bevonnak. Folyamatban van egyébként a VEAB keretein
belül egy hadtudományi munkabizottság megalakítása.
Dr Földesi Ferenc nyugdíjas ezredes elmondta, hogy a VEAB-nál ilyen területtel
foglalkozó kutató nincsen, de szakértıket mindenképpen meghívnak a bizottság
ülésére. Elmondta, hogy ez nem ünnepségsorozatról szól, hanem megemlékezésrıl
van szó és ezért sok pénzt sem fognak elkölteni az Önkormányzat pénzébıl.
Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy ha az Emlékbizottság döntéseit
határozat formában hozza és ha egy szervezet több tagot is delegálhat, akkor is egy
döntési szavazattal rendelkeznek?
Halmay György a bizottság elnöke a kérdésre válaszolva hivatkozott az
elıterjesztés 5. pontjára melyben leírták, hogy az Emlékbizottság döntéseit
határozat formájában, nyílt szavazással hozza meg. Az Emlékbizottság
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határozatképes az állandó tagok több mint felének jelenlétekor. A döntéseihez a
jelenlévı állandó tagok 2/3-ának igen szavazata szükséges. Szavazategyenlıség
esetén az ülést vezetı elnök (vagy az ülést levezetı titkár) szavazata dönt. Az
ülésekrıl a titkár jegyzıkönyvet készít, melyet az ülést levezetı tisztségviselı
aláírásával hitelesíti. A meghívott szakértık és a városi civil szervezetek delegáltjai
szavazati joggal nem, csak tanácskozási joggal rendelkeznek.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
66/2013. (VI. 19.) határozata
Veszprémi Elsı Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozása
tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
mőködı Egry úti Körzeti Óvoda és a Ringató Körzeti Óvoda
vezetésére benyújtott pályázatok elbírálása
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a két óvoda élén a
közelmúltban vezetıváltás volt. İ úgy tapasztalta, hogy a két intézmény életében ez
a váltás nem okozott törést az elmúlt évek mőködtetéséhez képest, ezért egyetért az
elıterjesztésben leírtakkal.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
67/2013. (VI. 19.) határozata
az Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízásáról
tárgyában
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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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
A Bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
68/2013. (VI. 19.) határozata
A Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetıjének megbízásáról
tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
4. Elızetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett
Cholnoky Jenı Általános Iskola vezetıjének megbízásáról
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Szauer István a Klebelsberg Tankerület igazgatója elmondta, hogy a Cholnoky
iskola alkalmazotti közösségének véleménye a kinevezéssel kapcsolatban 100%. A
pályázatban szereplı vezetıi program 33 igen és 1 nem szavazatot kapott. A
tankerületi bizottság is támogatja Dr. Górné Fazekas Ágnes vezetıi megbízatását.
Dr Górné Fazekas Ágnes a Cholnoky Jenı Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy köszönettel tartozik korábbi fenntartónak, az Önkormányzatnak és az
alpolgármester úrnak. Az ígéretek teljesültek, a nyílászárók a világítás és a főtés is
elkészültek. A tárgyi feltételek jelen pillanatban teljesen biztosítottak. Úgy gondolja,
hogy a pedagógiai program, amit a tankerületek kidolgoztak, mőködik. Szeretnék
ezt a folyamatosságot biztosítani a jövıben is.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, többször járt az intézményben és
mindig örömmel tapasztalta azt a gyermekbarát szemléletet, azt a szakmai
elkötelezettséget amit az iskola képvisel és amiért jó egy iskolába bemenni. A város
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természetesen továbbra is sajátjának érzi az intézményt, hiszen veszprémi
gyerekekrıl, Veszprém jövı generációjáról van szó. Köszöni az eddigi munkát.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
69/2013. (VI. 19.) határozata
Elızetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett
Cholnoky Jenı Általános Iskola vezetıjének megbízásáról
tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
5. Döntés a Balaton Volán Személyszállítási Zrt-vel kötött
személyszállítási szerzıdés (diákszállítás) közös megegyezéssel
történı megszüntetésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Némethné Károlyi
Jolán 9 óra 50 perckor elhagyta a bizottság üléstermét. A Bizottság jelenlevı 6 tagja
5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
70/2013. (VI. 19.) határozata
Döntés a Balaton Volán Személyszállítási Zrt-vel kötött személyszállítási
szerzıdés (diákszállítás) közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl
tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
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6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. II.
félévi munkatervének meghatározása
Az elıterjesztés elıadója:

Porga Gyula polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Némethné Károlyi
Jolán 9 óra 51 perckor visszatért a bizottság üléstermébe. A Bizottság jelenlevı 7
tagja 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
71/2013. (VI. 19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. II. félévi
munkatervének meghatározása
tárgyában
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. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
8. Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. II. félévi munkaterve
Az elıterjesztés elıadója: Halmay György a bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy Bán Mihály a bizottság tagja
levélben írta le javaslatait a napirenddel kapcsolatban, melyben a következıket
javasolta. A novemberi bizottsági ülésre javasolt egy tájékoztatót a 20/2012. EMMI
rendelet teljesülésérıl az óvodai csoportszobák méretének tekintetében.
Indoklásként leírta, hogy korábbi bizottsági ülésen kérdezte, hogy az óvodákban
hogyan teljesül a jogszabályi (20/2012. EMMI rendelet 2. sz. mellékletében foglalt)
„2 m2/fı” követelménye az óvodai csoportszobákban.
Levelében ugyancsak kérte, hogy tárgyalja a bizottság az intézményirányítási modell
kialakításának következményeit az intézmények mőködtetésének szempontjából.
Bán Mihály által kezdeményezett Virtuális Ipari Park nevezető technikai
tehetséggondozó pályázat 2 fordulóját bonyolították le. Mivel ehhez a
kezdeményezéshez a bizottság 100. 000 Ft támogatást szavazott meg, szeretne
tájékoztatót adni az eddig történtekrıl.
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Bán Mihály levelében szeretné továbbá megismételni azt az eddig meg nem valósult
javaslatát, hogy a bizottság hallgasson meg rövid tájékoztató keretében egy állatos
terápiával foglalkozó szakembert; ismerkedjen meg egy terápiás állat (kutya)
alkalmazásának hatásával. Úgy gondolja, az állatokkal segített nevelésben olyan
lehetıségek rejlenek, amelyekkel érdemes a szakbizottságnak legalább a tájékozódás
szintjén megismerkedni. Kérte a bizottság elnökét, hogy a javaslatokat ismertesse a
bizottsággal, és a szavaztasson a javasolt tájékoztatók felvételérıl a bizottság
második féléves munkatervébe. A bizottsági elnök a fentiekkel kapcsolatban
elmondta, hogy az óvodai csoportokkal kapcsolatos javaslatot nem támogatja, úgy
mint az intézményirányítási modell kialakításával kapcsolatos javaslatot sem. A
Virtuális Ipari Park nevezető technikai tehetséggondozó pályázattal kapcsolatos
tájékoztatót javasolja felvenni a napirendek közé. A negyedik javaslatra az a
véleménye, hogy egy terápiás állat (kutya) alkalmazásának hatásaival foglalkozó
felvetést inkább az oktatási intézményeknek javasolja megtárgyalni, beépítve a
nevelési programba.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja az óvoda felmérést szimpatikusnak
tartja, véleménye szerint a késıbbi pályázatoknál jól jöhet, ha van kéznél ilyen
felmérés.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy ık is megkapták Bán Mihály
levelét és ı is elmondta volna azokat. A negyedik javaslatra neki is az a véleménye,
hogy arra elıadásokat lehet szervezni, amire meg lehet hívni a bizottsági tagokat is,
de kéri, hogy a többi javaslatot fogadja be a bizottság. Különösen fontosnak tartja
az elsı javaslatot, ami az óvodai gyerekszobákkal kapcsolatos. Itt az összes óvoda
helyzetét át lehetne tekinteni és az intézményvezetık is segítségükre lennének. Úgy
gondolja, hogy az intézmény átalakítási kérdéseket idıközönként át kell tekinteni,
felül kell vizsgálni. İ az utóbbi idıben bármilyen adatot kért a bizottságon vagy a
közgyőlésen keresztül, nem kapott rá választ.
Angyal Éva irodavezetı elmondta, hogy a négyzetméterekkel kapcsolatban most
csak tájékoztatni tudnák a bizottságot, megoldást nem tudnának adni. A Ringató
Óvoda visszaköltözésével az a két ingatlan is megmarad és az Önkormányzat
ezeket is fel tudja használni a csoport létszámok meghatározásakor, úgy ahogy a
jogszabály elıírja. Ha most azt mondanánk, hogy az óvodák nem felelnek meg a
négyzetméter elıírásoknak akkor mintegy 150 gyereket el kellene utasítani a
felvételkor. Így most nem tartja aktuálisnak a felmérést.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja megköszönte Angyal Éva kiegészítését,
és elmondta, hogyha ha nincs aktualitása, akkor egyetért azzal, hogy most ezt ne
tárgyalják. Csodálkozott viszont azon, hogy Katanics Sándor, aki oktatási
szakember tartózkodott, amikor oktatási intézményfejlesztésrıl kellett szavazni.
Véleménye szerint minden olyan lehetıséget támogatni kell, mely javítja az oktatási
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intézmények mőködési feltételeit. Nem lehet olyan indok, hogy nem tetszik az
elıterjesztés. Most nekünk az a dolgunk, hogy támogassuk ezeket az intézményeket,
jelen esetben az Önkormányzatot, hogy ez a projekt megvalósulhasson.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság tagja elmondta, hogy a Bán Mihály féle
negyedik javaslatról neki is az a véleménye, hogy azt nevelı testületek elé terjesszék
az intézmények. A többi három javaslatot ı is támogatja tárgyalni. Az óvodákkal
kapcsolatban véleménye szerint nem baj ha kétféle felmérés is fut párhuzamosan.
Megjegyezte, hogy az említett Közgazdasági iskola forfa épület eladása a Jobbik
kezdeményezésére tudott megmaradni. A smaragdváros programban az ı részérıl
az egyetlen, ami támogatható az az óvodai program. Szerinte mindenképpen meg
kellene vizsgálni a Ringató Óvoda helyzetét és, hogy utána mi várható. Az
önkormányzati ingatlanok kiárusításával kapcsolatban az a véleménye, hogy
mégsem jó az ha minden vagyonelemben csak egy értékesítendı árut látjuk, mert
soha nem lehet tudni, hogy az élet mit hoz és mire van szükség.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy a városban nem most valósultak
meg elıször fejlesztések, például a kádártai városrészben tíz éve egy teljesen új
óvoda épült 40 millió forintból. Annyiból, amibıl most az átmeneti elhelyezést
biztosítják. Az oktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban nincs semmi
gondja, azzal egyetért, de az elıterjesztést azért kritizálta, mert véleménye szerint
nincs benne alternatíva, választási lehetıség, más elképzelés és ezért tartózkodik a
szavazásnál. A férıhelyszámokkal kapcsolatban pedig az a véleménye, ha nincs
benne takargatni való, akkor azt támogatná a bizottság. Miért hoznak olyan
rendeletet, amit nem lehet betartani. Rá kell mutatni, hogy ez így nem mőködik,
nekünk képviselıknek ez a dolgunk, ez a demokrácia.
Halmay György a bizottság elnöke véleménye szerint az a jó szándék vezet
mindenkit, hogy ne a politika, hanem a gyerek elsıbbsége legyen a fontos.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
72/2013. (VI. 19.) határozata
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. II. félévi munkaterve
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a Bán Mihály által írásban beküldött napirendi javaslatai közül
az óvodai gyerekszobák felmérésére tett javaslatát nem javasolja elfogadásra.
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A Bizottság jelenlevı 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
73/2013. (VI. 19.) határozata
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. II. félévi munkaterve
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a Bán Mihály által írásban beküldött napirendi javaslatai közül
az intézményirányítási modell tárgyalására tett javaslatát nem javasolja elfogadásra.
A Bizottság jelenlevı 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
74/2013. (VI. 19.) határozata
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. II. félévi munkaterve
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a Bán Mihály által írásban beküldött napirendi javaslatai közül a
kutyaterápiás elıadás tárgyalására tett javaslatát nem javasolja elfogadásra.

A bizottság ülésérıl Tavas Vilmos 10,15 perckor eltávozott. A Bizottság jelenlevı 6
tagja 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
75/2013. (VI. 19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának 2013. II. félévi munkatervérıl
tárgyában
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottsága a Bizottság 2013. II. félévi munkatervét a határozat melléklete szerint
elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a novemberi bizottsági ülésen további
napirendként a virtuális ipari parkról szóló tájékoztató is szerepeljen.
2. A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:

Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:

Matolcsi István
bizottsági referens

8. Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési évre történı óvodai beíratásokról
Az elıterjesztés elıadója: Angyal Éva irodavezetı
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a
tájékoztatót tudomásul vette.
9. Az óvodai csoportok maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói
engedélyezése a 2013/2014-es nevelési évre
Az elıterjesztés elıadója:

Halmay György a bizottság elnöke

Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy a veszprémi óvodákba
minden gyereket sikerült elhelyezni, felvenni?
Angyal Éva irodavezetı elmondta, hogy az óvodavezetıkkel egyeztetett ez
ügyben. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy minden gyereket felvettek az
óvodába, de nem mindenkit oda ahova jelentkezett vagy szeretett volna járni. Ez
ügyben egyébként hét fellebbezés van folyamatban, melynek eredményérıl a szülık
írásos értesítést kapnak.
Hegyiné Horváth Éva az óvodai munkaközösség vezetıje kérdezte, hogy mi van
azokkal a gyerekekkel, akik betöltik az 5. életévüket, az ı helyzetüket kötelesek
körzeten belül megoldaniuk?

15

Angyal Éva irodavezetı elmondta, hogy az engedélyezett létszám 25 fı lehet, de
20%-al ettıl el lehet térni. İ úgy látja, hogy van még szabad hely, így van a
megoldásra is lehetıség. Minden egyéb kérdést az Önkormányzat fog megoldani.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság tagja kérdezte, hogy van-e olyan adat, hogy
hányan töltik be a köteles óvodai életkort és iratkoznak be?
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a korfa alapján tudják a
létszámot, de, hogy abból ténylegesen hányan iratkoznak be az nem lehet tudni.
Kíváncsiságból megnézte, hogy hány iskoláskorú gyereket tartottak vissza az
óvodába iskola érettség, fejlettség stb. címen, és nagyon sok volt, mintegy 150 fı.
Az iskoláskorú gyerekek valamilyen probléma miatt az óvodába maradnak, így az
óvodáztatási problémánkat nyomasztja, plusz teherként jelentkezik. Bízik abban,
hogy ezek közül nagy része a következı évben el fogja érni az iskola érettséget és az
iskolába megy jövıre.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
76/2013. (VI. 19.) határozata
Az óvodai csoportok maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói
engedélyezése a 2013/2014-es nevelési évre
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az óvodai csoportok
maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezése a 2013/2014-es
nevelési évre” címő elıterjesztést megtárgyalta, és a következı döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – 2013.
szeptember 1-jétıl a határozat melléklete szerint az önkormányzat
fenntartásában mőködı óvodák maximális csoportlétszámának átlépését
engedélyezi.
2. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a Bizottság a
határozat megküldésével értesítse az óvodák vezetıit.
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Határidı:
Felelıs:

2013. június 25.
Halmay György
a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A továbbiakban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 10,30
órakor a bizottság nyilvános ülését bezárta.

Némethné Károlyi Jolán
a bizottság tagja

Halmay György
a bizottsági elnöke

