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. november 20-án (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
Stigelmaier Józsefné
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:

Szőcs Attila
Tavas Vilmos
Taba Balázs
Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezetı
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Szauer István KLIK Veszprémi Tankerület vezetıje
Gyırffy József ISZSZ Vezetıje
Mészáros Éva hivatali munkatárs
Mauer-Tóth Barbara hivatali munkatárs
Varga Tamás hivatali munkatárs
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Major Ildikó óvodavezetı
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 9 fı
megjelent, a bizottság határozatképes. Külön köszöntötte a bizottság új tagjait,

2

Stigelmaier Józsefnét és Taba Balázst, munkájukhoz sok sikert kívánt. Elmondta,
hogy az eredetileg a novemberi bizottsági ülésre tervezett Virtuális Ipari Parkról
szóló tájékoztató Bán Mihállyal történt egyeztetés után majd a decemberi ülésen
szerepel napirendi pontként
A Bizottság jelen levı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
146/2013. (XI. 20.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. november 20-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására
kerül sor:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága Ügyrendjének módosítása
Elıterjesztı: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

3. A) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója
munkaviszonyának meghosszabbításáról
B) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2014. január 1.
napjától megbízandó könyvvizsgálójának személyérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Porga Gyula polgármester

4. Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

5. Üzembetartói szerzıdés jóváhagyása a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tulajdonában
álló
kisbusz
gépjármővel
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történı használatba adás érdekében
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester
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6. Tájékoztató az intézményirányítási modell kialakításának tapasztalatairól és az
intézmények mőködésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

7. A Veszprém város közigazgatási területén mőködı kötelezı felvételt biztosító
általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

8. Tájékoztató a 2013-ban folyamatban lévı Uniós projektekrıl
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

9.Tájékoztató a Veszprém Megyei Jogú Város helyi
személyszállítási közszolgáltatási szerzıdésének teljesítésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

menetrendszerő

Némedi Lajos alpolgármester

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Csillag
Úti Körzeti Óvoda óvodavezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
11. Egyebek

Napirendek tárgyalása:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Ügyrendjének módosítása
Elıterjesztı: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Az elıterjesztı részérıl szóbeli kiegészítés nem hangzott el
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság jelen
levı 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
147/2013. (XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Ügyrendjének módosítása
tárgyában
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Ügyrendjének módosítása” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
.
A Bizottság a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el Ügyrendjének
függelékeit.
Felkéri az elnököt, hogy a fenti függelékekkel módosítsa a Bizottság ügyrendjét,
majd azt követıen a bizottság tagjainak küldje meg.
Határidı: 2013. november 30.
Felelıs:
Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Matolcsi István
bizottsági referens
2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy az étkeztetést biztosítókkal
történt-e egyeztetés és mi az ı véleményük az étkeztetési díjakról?
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy egyeztetett Gléringerné Káposzta
Jolánnal, de Istenes Sándorral nem. Tolmácsolta az önkormányzat részérıl azt a
kérést, hogy 2014-ben ne változzanak az étkezési tarifák. Ma Magyarországon egyre
jobbak a gazdasági mutatók, 1 %-os az infláció, csökkenek a rezsi árak. Ezek mind
kedvezı jelenségek, ami miatt nem láttak okot az étkezési díjak emelésére.
Angyal Éva irodavezetı elmondta, hogy munkatársa beszélt az érintett
szolgáltatók vezetıivel. Istenes Sándor kérte, hogy az étkezési díjakat a jövı évben
vizsgálják felül, de most mindenki egyetértett az elıterjesztésben leírtakkal. Jelezte,
hogy a közgyőlésen jelen lesznek a szolgáltatók vezetıi.
Katanics Sándor a bizottság tagja szerint, ha ilyen sikeres a rezsi harc, akkor ı
inkább kudarcnak tartja, hogy változatlan marad az étkezési díj, mert ha csökkenek
a rezsi árak, akkor az étkezési díjnak is csökkeni kellett volna. Kívülállóként ı nem
tudja megállapítani, hogy a szolgáltatókat hogyan érinti ez a helyzet ezért sajnálja,
hogy nincsenek jelen a bizottság ülésén.
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Halmay György a bizottság elnöke szerint bizonyos egyensúlyt tartani kell, nem
lehet állandóan csökkenteni vagy emelni a díjakat. Az 1%-os infláció az árakban is
kiegyensúlyozott helyzetet teremt.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
148/2013. (XI. 20.) határozata
A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök
3. A) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
ügyvezetı igazgatója munkaviszonyának meghosszabbításáról
B) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
2014. január 1. napjától megbízandó könyvvizsgálójának személyérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor a bizottság tagja sajnálja, hogy nincs jelen Sági úr, véleménye
szerint több információt kellene tartalmaznia az elıterjesztésnek. Ebbıl az
elıtörténet nem is érzékelhetı, bizonyos ügyek rendezése nem látható. Az az
érzése, hogy az Önkormányzat szeretné a szervezetet megszőntetni, de valami miatt
mindig húzódik az ügy és évente hosszabbítják az ügyvezetı kinevezését. Vannak
kínos ügyek, például nem tudjuk hol tart a sikkasztási ügy. Kapnak-e ezekrıl
valamikor részletes tájékoztatást?
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az elmondottak nem tartoznak
konkrétan az elıterjesztéshez.
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Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy a képviselı úr ez irányú
kíváncsiságát ki fogják elégíteni, hiszen jogos az érdeklıdés. Véleménye szerint kell
egy olyan elıterjesztés, ami csak a Pannon TISZK eddigi történetével foglalkozik.
Ígéretet tett, hogy 2014 elsı félévében visszatérnek erre és az Önkormányzat
képviselı testülete tájékoztatást fog kapni ez ügyben.
Katanics Sándor a bizottság tagja reméli, hogy még ebben a választási ciklusban
sor kerül erre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevı 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
149/2013. (XI. 20.) határozata
Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója
munkaviszonyának meghosszabbításáról
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök
A Bizottság jelenlevı 9 tagja 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
150/2013. (XI. 20.) határozata
Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2014. január 1.
napjától megbízandó könyvvizsgálójának személyérıl
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök
4. Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy nem világos számára az a
kérdıív, amirıl az anyagban szó van, elkészült-e már. Kéri, hogy a közgyőlésig
küldjék meg a tagoknak a kérdıívet vagy elérhetı módon kerüljön fel a honlapra.
Kíváncsi rá, hogy mekkora a minta, az értékelést ki fogja elvégezni, azok értenek-e
hozzá, diákönkormányzatok bent vannak-e? Ha ilyen sok pénzt kívánnak erre
elkölteni, akkor fontos, hogy az hasznosuljon is.
Mauer-Tóth Barbara a hivatal munkatársa elmondta, hogy a kérdıívek
feldolgozása folyamatban van. A Várfok Alapítvány mőködik közre az elıterjesztés
elkészítésében, a VEDIÖK külön nincs nevesítve, de itt szerepel. A kérdıív 500 fıs
anonim reprezentatív minta alapján készül, ezt a szakértık elegendınek tartják. A
Pannon Egyetem is segíti ez irányú munkájukat. Ígéretet tett arra, hogy az
elhangzottakról egyeztet az elıterjesztıvel.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy minden ifjúsági és ifjúsági
munkával foglalkozó szervezet részére nyitott a lehetıség és részt vehet ebben a
munkában.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevı 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
151/2013. (XI. 20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök
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5. Üzembetartói szerzıdés jóváhagyása a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló kisbusz gépjármővel Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történı használatba adás érdekében
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester megköszönte a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Veszprémi Tankerület munkáját és közremőködését az ügyben. Olyan
problémát tudnak így megoldani, ami az eddigi helyzetben senkinek nem volt jó. A
jövıben az iskolai közösségek javára tudják fordítani.
Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy a két kisbusz megjelölésénél
változott a kollégium elnevezése? Örül annak, hogy a buszok rendelkezésre állnak,
az iskolák utazási költségein könnyíteni tudnak, különbözı versenyekre olcsóbban
és gyorsabban jutnak el. Furcsállotta, hogy az volt a legnagyobb gond, hogy a
buszok mőszaki vizsgáját ki fizeti.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
152/2013. (XI. 20.) határozata
Üzembetartói szerzıdés jóváhagyása a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló kisbusz gépjármővel Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történı használatba adás érdekében
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök
6. Tájékoztató az intézményirányítási modell kialakításának tapasztalatairól
és az intézmények mőködésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy a Közgyőlésre egy kiegészített anyag
készül. A VKSZ Zrt és az ISZSZ is pozitív értékelést kapott az intézményvezetıi
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vélemények kikérésekor a hozzáállás és a segítıkészség tekintetében. Van még egy
kiegészítése, az ISZSZ-rıl szóló rész 4. oldalán kimaradt a „feladata” szó.
Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy ık is kértek véleményeket a
kollégáktól és az ezt összegzı megállapításokat felolvasta.
„Veszprém önkormányzata az iskolák állami fenntartásba vételével párhuzamosan
döntött az összevont intézményirányítási modell bevezetésérıl. Az önkormányzat
vállalta az iskolák üzemeltetésének feladatait, az óvodák pedig önkormányzati
fenntartásban maradtak. A korábban tehát egységesen önkormányzati fenntartói
hatáskörben lévı nevelési-oktatási intézmények további mőködését így a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (tankerület), az Intézmény
Szolgáltató (korábbi nevén: ISZSZ) nevő, önkormányzati alapítású költségvetési
szervezetnek, valamint a VKSZ Zrt-nek kellene biztosítania legalább a korábbi
színvonalon. A munkavállalók beosztásukra való tekintet nélkül megnövekedett
gondokról számolnak be. Az adminisztratív-technikai feladatokat ellátó kollégák
száma lecsökkent; bizonyos területeken a hatékony mőködést biztosító létszám alá.
Vannak feladatok, amelyekre egyszerően nincs ember: senkinek a munkaköri leírása
nem tartalmazza az adott feladat elvégzését; a feladat azonban létezik. Az ügymenet
lelassult. Több körös engedélyeztetési eljárás során, hosszabb átfutási idık után
lehet hozzájutni a mőködéshez szükséges forrásokhoz, eszközökhöz, anyagokhoz.
Jellemzı a kimutatások bekérésének nagy mennyisége, a rövid teljesítési határidık.
Elıfordul, hogy az egyes szervezetek által kért adatok alig térnek el egymástól,
mégsem lehet azokat a másik szervezetnek továbbítani, mert más formában kéri.
Olyanra is volt nem egyszer példa, hogy a bekért adatokat ugyanaz a szervezet rövid
idın belül újra kéri- kicsit másképp. Az eddigi viszonylag stabil mőködést a
bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság váltotta fel. A dolgozókon a jövıtıl való
félelem és a nyugtalanság, ugyanakkor egyfajta beletörıdés („annyit csinálok meg,
amennyit tudok”) uralkodott el. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. szeptember 13-i közgyőlési elıterjesztése Az összevont intézményirányítási
modell bevezetésének elıkészítésérıl hosszabb távon több százmillió forintos
megtakarítást valószínősített a bevezetés következményeképp. Többször, több
fórumon kértük azokat a számításokat, amelyek bizonyították volna a megtakarítás
lehetıségét és az intézkedés szükségességét, de soha nem kaptuk meg ıket.
Kifejtettük abbeli félelmünket, hogy amennyiben egy ilyen átszervezés
következtében valóban lenne/lesz jelentıs megtakarítás, annak nagyobbik része
csak a munkavállalók elküldésébıl (és a megmaradók túldolgoztatásából)
származhat. A létszámok alakulásával kapcsolatos további kérdéseink egy részére
sem érkezett érdemi válasz.
Fel kell tehát tenni az alábbi kérdéseket (egy részüket ismételten):
1. Mi lett jobb az intézményirányítási modell bevezetése óta a rendszer
mőködésében?
2. Mekkora megtakarítást eredményezett az átszervezés?
3. Amennyiben van megtakarítás, az mibıl származik?

10

4. Mekkora létszámbıvítés történt az Intézmény Szolgáltató felállítása után a
szervezetnél, és milyen munkakörökben? Emlékeztetıül: az akkori ISZSZ
megalakulása mintegy 72 álláshely megszőnését eredményezte az érintett
területeken.”
Ez nem a személyes véleménye, több tucatnyi emberrel beszélt, ami nem
reprezentatív, erre nem volt lehetısége. A rendszer mőködik, akik benne vannak,
igyekeznek jól tejesíteni.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy ı is egyetért az elhangzottakkal,
de szegényesnek érzi az anyagot. Kéri, hogy a közgyőlésig egészítsék ki a
tájékoztatót, többek között azokkal az adatokkal amit Scher Ágotától ı is
megkapott. Véleménye szerint a munkavállalóknál rossz a hangulat. İt nem
nyugtatja meg, hogy több feladatot kell ellátni kevesebb emberrel. Nincs információ
arról, hogy a porta szolgálat átkerül-e az ISZSZ-hez, pedig a dolgozók ezt már
beszélik. A karbantartások, felújítások nem történtek meg, holott a költségvetésben
szerepelnek ezek a feladatok. Szembe kell nézni a problémákkal és beszélni róluk.
Józsa Tamás a hivatal kabinetfınöke elmondta, hogy ık is megkapták az
intézményvezetıi véleményeket, de ık olyan hangvételő leveleket, mint ami a
felolvasásban is szerepelt nem kaptak, pedig teljes körő volt a véleményezés.
Megköszönte az információkat, nyilván vannak problémák, létszámproblémák, de
ez a rendszer 10 hónapja mőködik, beüzemelési idıszak van. Bizonytalanságot,
félelmet nem tapasztaltak, errıl sem érkeztek információk. A cél az volt, hogy egy
menet közben kialakulóban lévı rendszer áttekintését adják meg. Tudja, hogy
vannak javítandó területek és most sem a pénzügyekrıl kívántak számot adni,
annak a lejárt pénzügyi idıszakban van helye. A karbantartási és felújítási munkák a
közbeszerzési eljárások miatt csúsznak, és ez miatt tolódik el a megvalósításuk.
Némedi Lajos alpolgármester szerint a tájékoztatóban szerepel a porta szolgálattal
és a gazdasági ügyintézéssel kapcsolatos teendı. Sajnos létszámbıvítésre nincs
lehetıség. Jelenleg nem tudják áttelepíteni a VKSZ Zrt-tıl az ISZSZ-hez a
portaszolgálati tevékenységet.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke szerint volt értelme az idıközbeni
tájékoztatónak, mert hallhattak más fajta véleményeket Bán Mihály elıadásában.
Úgy tapasztalta, hogy abban visszaköszöntek az általuk megfogalmazottak. Lehet
gondolkodni a hibák megoldásain, azokon, amik a tájékoztatóban is konkrétan meg
vannak fogalmazva, a porta szolgálattal, a takarító személyzettel kapcsolatban.
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy egyetért az elhangzottakkal.
Folyamatos munka folyik ezen a területen és a lehetséges átalakításokat a minél
jobb cél elérésére használják fel.
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Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy a pedagógusok segítséget kérnek,
amit felolvasott azok az ı véleményük és tudomásul kell venni, hogy ilyen
problémák is léteznek.
(Szőcs Attila a bizottság tagja 9,50 órakor távozott a bizottság ülésérıl, a jelen lévı bizottsági
tagok száma 8 fı.)
Katanics Sándor a bizottság tagja kérte, hogy az alpolgármester úr által
elmondottak kerüljenek be az önkormányzati elıterjesztésbe vagy a jegyzıkönyv
készüljön el addig. Bán Mihály által felolvasott levelet is kapják meg a képviselık.
Konkrétan a portaszolgálatra illetve a technikai személyzetre vonatkozó
kiegészítésekre és a létszámleépítésre vonatkozó pályázatokra gondol.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az átszervezés elején milyen
gazdasági helyzet volt. A feladat megoldásokat az önkormányzatokra bízták, nem
csoda, hogy hitelt kellet felvenniük. Több önkormányzat eladósodott, és úgy kellet
továbblépni, hogy mőködıképessé kellett tenni a rendszert. Olyan módszert kellett
kidolgozni, ami az oktatási háttérbázist biztosította. Járatlan és kialakulatlan
helyzetbe vannak hibák, de ezeket az Önkormányzat kijavítja és csiszolgatja. Azt is
el kell mondani mindenkinek, hogy miért történt mindez, és ami a legfontosabb,
hogy mindez a gyerekek érdekeit szolgálja.
Bán Mihály a bizottság tagja szerint volt egy kis félelem a létszámleépítéstıl, ez
volt a legfájdalmasabb. Azért kérjük a számokat, hogy a megtakarítások valójában
mibıl vannak.
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy a Bán Mihály által a
létszámleépítésrıl elmondottak számára azt sugallják, mintha azt akarná üzenni,
hogy ık utcára tettek volna dolgozókat. Nem küldtek el úgy dolgozókat, hogy
csináljon azt, amit akar, megállapodások történtek velük, ık választottak, döntöttek.
Ezt kıvetıen a nyugdíjba menıket nézték meg. Senkit nem hoztak
egzisztenciálisan lehetetlen helyzetbe. Természetesen volt létszám megtakarítás,
hiszen ez is cél volt.
Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy ha azt akarta volna mondani, amit az
alpolgármester állít, akkor azt is mondta volna, de még csak sugallni sem szerette
volna. Az eredetileg két évre hirdetett moratóriumból fél év lett, ezt kifogásolta.
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság azt
tudomásul vette.
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7. A Veszprém város közigazgatási területén mőködı kötelezı felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevı 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
153/2013. (XI. 20.) határozata
A Veszprém város közigazgatási területén mőködı kötelezı felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. november 28
Felelıs:
Halmay György elnök

8. Tájékoztató a 2013-ban folyamatban lévı Uniós projektekrıl
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Józsa Tamás kabinetfınök elmondta, hogy a közgyőlésig további kiegészítésekkel
bıvül az anyag, ezen dolgoznak a kollégák most is.
Katanics Sándor a bizottság tagja hozzátette, hogy a közgyőlésig szeretne többet
tudni a pályázatírások költségeirıl, a sikerdíjakról és arról, hogy mennyibe kerül
mindez az Önkormányzatnak.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy az intermodális
pályaudvarral kapcsolatban készülı tanulmány több mint 500 millió forintból
készül. Annak idején a kormányzati negyedrıl készült tanulmány 600 millió
forintjában benne volt a projekt iroda mőködése és a tervpályázat lebonyolítása is.
Megkérdezte, nem túlzó egy tanulmány kifizetésére ennyi pénzt szánni? Szeretne
errıl bıvebben hallani.
Józsa Tamás a hivatal kabinetfınöke elmondta, hogy a hozzászólók kérdéseit
továbbítja az elıterjesztık felé. Az intermodális pályaudvar nem csak egy
tanulmány, hanem menedzsment is. Több alternatíva bemutatása is szerepel benne,
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különbözı gazdasági, pénzügyi elemzéseket is tartalmaz. A város közlekedésérıl
van szó, ami 100-150 évre meghatározza annak rendszerét. A költségek
alátámasztása megtörtént és erre az Európai Uniós forrásokat biztosítják.
(Katanics Sándor a bizottság tagja 10,05 órakor távozott a bizottság ülésérıl, a jelen lévı
bizottsági tagok száma 7 fı.)
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság azt
tudomásul vette.
9.Tájékoztató a Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrendszerő
személyszállítási közszolgáltatási szerzıdésének teljesítésérıl
Az elıterjesztés elıadója:

Némedi Lajos alpolgármester

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság azt
tudomásul vette.
10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
Csillag Úti Körzeti Óvoda óvodavezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a törvényi elıírásoknak
megfelelı kiírásról van szó.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy hibának tartja a
kiírásban, hogy óvodai nevelés területén szerzett szakmai gyakorlatot nem írnak
kötelezıen elı, csupán az elınyök között szerepel.
Szauer István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületének igazgatója elmondta, hogy az elıírás szerint bármely pedagógusi
gyakorlat megfelel, de természetesen elınyben vannak azok, akiknek óvodában
szerzett gyakorlata van
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 Bizottságának
154/2013. (XI.20.) határozata
A Csillag Úti Körzeti Óvoda igazgatói pályázatának kiírásáról

14

I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben eljárva– a Csillag Úti 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 nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok
elımeneteli rendszerérıl és a Kjt. köznevelési intézményekben történı
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nevelésioktatási 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
közgyőlési átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Csillag 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 CXC. 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, 2014. március 1jétıl 2019. augusztus 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Csillag u. 24.
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.
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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 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetıi megbízása
esetén a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
vagy azt megszünteti
- 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 vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 31.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Csillag Úti Körzeti Óvoda igazgatói
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200
Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
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Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
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 2014. március 1-jétıl
tölthetı be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételérıl
-

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

II. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy a Veszprém
Megyei Naplóban tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázatot tett közzé
a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidı: 2013. november 29.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselık:
Angyal Éva irodavezetı
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı
Az egyebek napirendben hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 10,08
órakor a bizottság nyilvános ülését bezárta.

Stigelmaier Józsefné
a bizottság tagja

Halmay György
a bizottsági elnöke

