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. október 31-én (csütörtök) 0730 órai
kezdettel tartott rendkívüli 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
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:

Szőcs Attila
Bán Mihály
Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezetı
Schmidt István irodavezetı
Dr. Dancs Judit csoportvezetı
Szauer István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Igazgatója
Némethné Reiber Gyöngyi a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Vezetıje
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 6 fı
megjelent, a bizottság határozatképes. A bizottság tagjai közül Varga Tamás és
Tavas Vilmos jelezte távolmaradását, illetve Némethné Károlyi Jolán külföldön
tartózkodik. Ismertette a napirendi pontokat.
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A napirendekkel kapcsolatban észrevétel nem volt, a Bizottság jelen levı 6 tagja 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
141/2013. (X. 31.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. október 31-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pont
tárgyalására kerül sor:
1. Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és azzal
összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

2. Elızetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény vezetıjének
megbízásáról (zárt ülés)
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és azzal
összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztı részérıl szóbeli kiegészítés nem hangzott el
Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy az eredeti elıterjesztésben nem
szereplı fızıkonyha miért vált ilyen sürgetıen fontossá? Egyébként jogosnak
tartja a fızıkonyha kialakítását.
Bán Mihály a bizottság tagja az intézmények véleményére volt kíváncsi.
Schmidt István a hivatal irodavezetıje elmondta, hogy a pályázat egy több elemet
tartalmazó összetett program. Az egyik cél a HEMO épületének megújítása, amihez
az Agora pályázat ad lehetıséget. Az épületnek volt fızıkonyhája, amit a SÉF
iskola mőködtetett, de ık saját konyhát építettek. A polgármester úr által tartott
fórum résztvevıinek kérésére logikus volt, hogy ezt a funkciót megırzik, és
felújítva tovább mőködtetik.
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Az óvodák is kérték a fızıkonyha mőködtetését. Ezért is lett átdolgozva a pályázat
és beépítve a fızıkonyha mőszaki tartalommal való átdolgozása. A többlet
kötelezettség vállalás is ez miatt vált szükségessé.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke véleménye szerint egy mővelıdési
házban nem feltétlenül egy életmódkonyha mőködtetése – amirıl szeretne többet
tudni- a fontos 48 millió forintért. A Ringató Óvoda fızıkonyhájával és a
logopédiai szoba kialakításával egyetért, de a pályázat 3. eleme számára
elfogadhatatlan.
Schmidt István a hivatal irodavezetıje elmondta úgy gondolkodtak, hogy a VMK
és a Kabóca tevékenységi funkcióinak a kiegészítésének és hosszú távú
mőködtetésének is megfeleljenek. A rendezvénytérnek más a funkciója, mint a
színháztérnek, sokkal több, hiszen esküvık, találkozók, rendezvények illetve
tánccsoportok próba helyszíne is lehet egyben. Az életmód konyha ezeket a
rendezvényeket is kiszolgálja. Fızés technikákat tanítanak, kismamáknak,
fiataloknak, különbözı korosztálynak nyújtanak táplálkozási és fızési segítséget.
Ezek hasznos dolgok, amivel a területen tevékenykedık is egyetértenek és
támogatják.
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
142/2013. (X. 31.) határozata
Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és
azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés 1. számú határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. október 31.
Felelıs:
Halmay György elnök
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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
143/2013. (X. 31.) határozata
Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és
azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés 2. számú határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. október 31.
Felelıs:
Halmay György elnök
A továbbiakban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 07,45
órakor a bizottság nyilvános ülését bezárta.

Katanics Sándor
a bizottság tagja

Halmay György
a bizottsági elnöke

