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

Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. január 22-én (csütörtök) 0800 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Komjáthy tárgyaló terem
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Halmay György bizottsági elnök
Az ülésen megjelent:
a bizottság képviselő tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Hegedűs Barbara
Némethné Károlyi Jolán
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:

Illés Zoltán
Szűcs Attila
Zsigmond György
Meghívottak és megjelentek:

Brányi Mária alpolgármester
Barcza Béláné Vadvirág Óvoda vezetője
dr Bölöniné dr Deák Piroska csoportvezető
Mészáros Éva csoportvezető
dr. Kónya Norbert csoportvezető
Sótonyi Mónika a hivatal munkatársa
Irmes Zsolt a VFC USE elnöke
Németh Attila a VEDAC ügyvezető elnöke
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő
megjelent, a bizottság határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
1/2015. (I. 22.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2015. január 22-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására kerül
sor:
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 1/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet, a közterületek használatáról szóló 14/2013.(III.29.)
önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása,
valamint a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

2. A) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
B) Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprémi Foci Centrum
Utánpótlás Sportegyesülettel
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. A Veszprémi Közalkalmazottak
Fórumának megalakulása

Önkormányzati

Érdekegyeztető

Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
4. Beszámoló a veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Halmay György a bizottság elnöke
6. Javaslatok a 2015-ös Sportévnyitóra
Előterjesztő:

Halmay György a bizottság elnöke

7. Tájékoztató a VEDAC dobóakadémia megalakításáról
Előterjesztő: Halmay György a bizottság elnöke
8. Egyebek
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Napirendek tárgyalása:
1. Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 1/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet, a közterületek használatáról szóló 14/2013.(III.29.)
önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása,
valamint a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Dr. Kónya Norbert a hivatal csoportvezetője kiegészítéskén elmondta, hogy a
Közgyűlés elé a módosító javaslatok külön-külön pontonként fognak szerepelni.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy izgalmas dolog, hogy
egy szavazattal kellett volna dönteni a kitüntetésekről és a temetkezéssel
kapcsolatos dolgokról.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a közjóléti és a
közbiztonsági bizottság is külön-külön szavazott a négy pontról és elmondták, hogy
a közgyűlés elé így fog bekerülni.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a pénzügyi bizottság ülésén is
már külön szavaztak és javasolta, hogy most is így tegyenek.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a köztemetők
üzemeltetésével kapcsolatban a Jobbik frakciónak lesz egy módosító indítványa. A
javaslat az lesz, hogy térjenek vissza a 21/2010-es rendelet 5§-hoz. A novemberi
közgyűlés úgy módosította ezt, hogy kötelezővé teszi, hogy a VKSZ Zrt
objektumait kell igénybe venni. Ezzel a temetkezést végző szolgáltatók hátrányba
kerülnek, megszűnik a verseny ezen a téren. Jelzés érkezett még azzal kapcsolatban
is, hogy a temetkezési költség a veszprémiek számára 30-50 ezer forinttal többe fog
kerülni, de voltak nagyobb eltérések is. Ha visszatérnek a 2010-es rendelet 5§-hoz,
az a szolgáltatók és a városlakók érdekeit képviselné.
Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy tud róla, mert az előző napi
pénzügyi bizottság ülésén is ez elhangzott. Ez a napirend most nem a temetkezési
szolgáltatásokról szól, de természetesen a szolgáltatókkal is egyeztetni fognak.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy ez az érv valóban
elhangzott a pénzügyi bizottsági ülésen, de visszautalt a novemberi közgyűlésre,
hiszen ott a szociális temetkezéssel kapcsolatos törvényi változtatások miatt kellett
változtatni. Az van a napirendi pontban, ami az előterjesztésben is szerepelt, de
bekerült az 5-ös paragrafus megváltoztatása is.
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Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy itt a mai rendelet módosítás
nem a temetkezési szolgáltatások igénybevételéről szól. A tegnapi pénzügyi
bizottsági ülésen ezt a Jobbikos képviselő el is fogadta. Megegyeztek abban, hogy az
Önkormányzat felveszi a kapcsolatot a különböző szolgáltatókkal és tárgyalást
fognak folytatni róla.
Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy a temetkezéssel foglalkozó rendelet
van a bizottság előtt, aminek bármelyik pontjához lehet javaslatot tenni. Ez egy,
novemberben elfogadott viszonylag friss anyag, amelyben az Önkormányzat
tulajdonában lévő cégnek adtunk meg olyan lehetőségeket, amellyel az ő piaci
helyzetét erősítjük. A temetők üzemeltetését az Önkormányzat fizeti és nagyon
nem mindegy, hogy ide mennyi forrást kell tenni. Van ennek egy viszonylag
markáns költségvetési összefüggése, amennyiben a mi kegyeleti szolgáltatásokat
végző illetve a temető üzemeltetését végző cégünknek a piaci helyzete erősebb,
annál kevesebb forrást kell erre a területre biztosítani közpénzből. A másik dolog,
hogy a törvény lehetővé teszi, hogy kizárólagosságot adjunk a saját temetőinkben az
üzemeltetőinknek. Semmi más nem történik, kihasználjuk a törvény adta
lehetőségeinket. Nem érti, miért kellene a többi szolgáltatóval leülni és újra
konzultálni. Évek óta folyik konzultáció. Természetesen minden külső
szolgáltatónak az a célja, hogy minél nagyobb piacot tudjon elérni. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő cég is egy versenyző. Miért nem azzal
foglalkozunk, hogy egyébként a közüzemi szolgáltató Zrt-nek ez az üzletága minél
jobban működjön és minél nagyobb bevételekre tegyen szert. Úgy gondolja, hogy
kifogástalan szolgáltatási minőséget biztosítanak. Ezzel kellene az
Önkormányzatnak foglalkozni és arra kell törekedni, hogy a szolgáltatások a
lehetőség szerint minél magasabb színvonalú legyen, és minden kritikát kiálljon.
Olyan árakat alkalmazzon, ami az itteni lakosság megelégedettségére szolgál. Ez az
Önkormányzat dolga és nem az, hogy a saját tulajdonában lévő cégnek a piaci
helyzetét nehezítse meg. Az Önkormányzat tulajdonában lévő cég nem Pápán meg
Nyíregyházán akar temetni, hanem a saját temetőiben. A többi szolgáltató csak a
veszprémi temetőből szorul ki. Veszprémen kívül van még más terület is ahol
érvényesülhetnek. A tavalyi évben több mint 20 millió forintért temető területet
bővítettek. Utat kell építeni, közvilágítást, hulladékszállítást kell biztosítani és
mindezt az Önkormányzatnak kell fizetni a költségvetéséből. Ehhez a külső
szolgáltatók nem járulnak hozzá. Érdemes lenne ezt a kérdést egy tágabb
összefüggéseiben is értelmezni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy el is tudná fogadni
ezt az érvelést addig, ha a VKSZ Zrt olcsóbban szolgáltatna, mint a többi cég. A
választóktól olyan jelzések érkeznek, hogy nekik ez többe kerül. A másik az, hogy
az Önkormányzat ne mondja meg nekik, hogy melyik szolgáltatóval temetessen.
Nekik képviselőknek erre is figyelemmel kell lenni. Javasolta, hogy a Fidesz frakció
adjon ki egy közleményt a sajtóban, a Veszprémi 7 Nap-ban, amiben az
alpolgármester asszony sorolja fel az érveit arra vonatkozóan, hogy miért kell
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nekünk kiszorítani a külső szolgáltatókat a veszprémi temetőkből. Nyilván
mindenkinek az az érdeke, hogy a veszprémi polgárok minél magasabb színvonalon
jussanak a szolgáltatásokhoz megfizethető áron. Ha mindenki kiszorul a veszprémi
piacról, akkor annyit kell fizetni a polgároknak, amit a VKSZ Zrt megállapít és kész
tények elé vannak állítva.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy megnézte az interneten
elérhető árakat és semmivel nem temet drágábban a VKSZ Zrt mint más
szolgáltató. Az, hogy egyébként más okok miatt hogyan alakulnak a végső árak, az
egy más kérdés, ez nem a mostani napirendnek a témája. Javasolta, hogy térjenek
vissza a napirendhez, mert ez így egy parttalan vita.
Brányi Mária alpolgármester elmondta, nem hinné, hogy neki bármilyen
közleményt kellene kiadnia. Novemberben egy rendeletet alkottak, ami önmagáért
beszél, megvan szövegezve. Nem kell ehhez különösebb kommentárt tenni. A
rendelettel kapcsolatban neki ez a véleménye.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
bizottság jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
2/2015. (I. 22.) határozata
a „Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 1/2011. (I. 28.)
önkormányzati rendelet, a közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.
29.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása, valamint a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési
tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
A bizottság jelen levő 7 tagja 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
3/2015. (I. 22.) határozata
a közterületek használatáról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
A bizottság jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
4/2015. (I. 22.) határozata
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.
(X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
A bizottság jelen levő 7 tagja 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
5/2015. (I. 22.) határozata
a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetről
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
2. A) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
B) Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprémi Foci Centrum
Utánpótlás Sportegyesülettel
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy a bizottsági ülést megelőző nap
egyezetett a napirendet képviselővel és több pontosítást is megbeszéltek. Az
ingatlan bemutatásnál hiányzott egy kispálya illetve a nagy műfüves pálya fel lett
újítva, így már nem igaz az a megállapítás, hogy kopott lenne.
Irmes Zsolt a VFC USE elnöke elmondta, hogy elolvasta az előterjesztést és az
abban leírtakkal egyetért.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy egyeztetett a polgármester
úrral és két módosító javaslata van az előterjesztés „B” részéhez. A VFC USE több
száz gyermek foglalkoztatását végzi és kevesebb pénzből, mint a felnőtt labdarúgó
csapat. Ezért az a javaslat, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő 15
millió forint 17 millióra emelkedjen. A másik módosítás az együttműködési javaslat
4.4-es pontjára vonatkozik. Az együttműködési szerződés megkötése a VFC Sport
Kft megjelölés helyett a felnőtt labdarúgó egyesület megnevezés szerepeljen.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy általában nem ért egyet az
önkormányzati feladatok kiszervezésével. Most úgy látja, hogy a kölcsönvevő azt
igazolja, hogy jó gazda gondosságával kezeli a területet. Olyan fejlesztéseket
valósítottak meg, ami az öltöző épülettől, az új burkolat és a műfüves pálya
felújításáig terjed. Ezért nincs fenntartása és gondja a kezeléssel és javasolja az
előterjesztés elfogadását. Úgy gondolja, hogy az egyesület saját magának üzemelteti
a pályát így mindent megtesznek a minél magasabb szintű munkáért. Kint járt a
napokban a pályán és a látottak meggyőzték erről. Reméli, hogy a személyi és anyagi
feltételek is biztosítva lesznek.
Irmes Zsolt a VFC USE elnöke elmondta, hogy ő közel tíz éve vezeti az
egyesületet és sok fejlesztésen vannak túl, amihez saját erőből, például játékos
eladásokból is hozzájárultak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
6/2015. (I. 22.) határozata

8

Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés 1. számú határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
A Bizottság jelenlevő 7 tagja 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
7/2015. (I. 22.) határozata
Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprémi Foci Centrum
Utánpótlás Sportegyesülettel
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés 2. számú határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a két módosító javaslattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
3. A Veszprémi Közalkalmazottak
Fórumának megalakulása

Önkormányzati

Érdekegyeztető

Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Bölöniné Nagy Piroska a hivatal csoportvezetője elmondta, hogy a munkavállalói
oldallal történt egyeztetésen azt kérték, hogy mivel az ügyrend nem érdemi része az
előterjesztésnek, az ne kerüljön a Közgyűlés elé. Az elnevezése is marad a régi,
Közalkalmazottak Érdekvédelmi Tanácsa (KÖÉT), tehát nem Fórum.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság tagja megköszönte mindenkinek, aki segített
abban, hogy a közalkalmazotti tanácsok képviseletében tanácskozási joggal
meghívásra kerüljenek a közalkalmazottak képviselői. Sokáig kellett erre várni, de
végül is sikerült ezt elérni.

9

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
8/2015. (I. 22.) határozata
A Veszprémi Közalkalmazottak Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumának
megalakulása
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
4. Beszámoló a veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a táblázatban ott van a Dózsa
György általános iskola iskolatörténeti gyűjteménye, amit Veres József terjesztett
be. Ő szeretné megemlíteni Kovács Sándor egykori igazgatót is, aki több mint 25
éve elkezdte ezt az anyagot gyűjteni. Ez úton is köszöni neki ezt a munkát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
9/2015. (I. 22.) határozata
Beszámoló a veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. január 29.
Felelős:
Halmay György elnök
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5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodák nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Halmay György a bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy igyekeztek úgy összeállítani az
óvodák nyitvatartási rendjét, hogy vagy az óvoda vagy a tagintézménye nyitva legyen
egész nyáron. A szülőknek lesz lehetősége a gyermek elhelyezésére, főleg azoknak,
akik az idegenforgalomban dolgoznak. Folyamatosan csökken a munkanélküliség itt
Veszprémben is és segíteni kell a munkavállalókat, hogy biztonságosan el tudják
helyezni a gyerekeket. Ez a gondolatiság és szellemiség jelenik meg az
előterjesztésben.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelenlevő
7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
10/2015. (I. 22.) határozata
a fenntartásában működő óvodák nyitvatartási rendjéről
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta „Döntés a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
nyitvatartási rendjéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Jóváhagyja a fenntartásában működő óvodák nyitvatartási rendjét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal.
2. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a
határozatban foglaltakról, a határozat megküldésével tájékoztassa az
önkormányzat fenntartásban működő óvodák vezetőit, továbbá
gondoskodjon az óvodák nyári nyitvatartási rendjének közzétételéről a helyi
médiákban, valamint Veszprém város honlapján.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
6. Javaslatok a 2015-ös Sportévnyitóra
Előterjesztő:

Halmay György a bizottság elnöke
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Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy javaslatokat kértek be az
egyesületektől a díjazottakra és ez alapján készült az előterjesztés. Szerény
lehetőségeinkhez képest szeretnénk elismerni a város sportolóinak, vezetőinek a
tevékenységét. A hagyományos sport évnyitóra 2015. február 11-én kerül sor a
Hangvillában.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
11/2015. (I. 22.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslatai a 2015-ös Sportévnyitóra
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a következő sportegyesületeket, sportolókat illetve
sportvezetőket javasolja az alábbi elismerésben részesíteni:
„Veszprém MJV legjobb sportolói 2014-ben” cím:
Felnőtt női kategóriában:
Első helyen: Kosztyu Veronika taekwondo

Veszprémi Taekwondo SE

Második helyen: Orbán Éva

kalapácsvető

VEDAC

Harmadik helyen: Bécsi Nikolett

kick boksz

Thai-Boksz SE

Felnőtt férfi kategóriában:
Első helyen: Pásztor Bence

kalapácsvető

VEDAC

Második helyen: Szemán Bence

kendo

Harmadik helyen: Rákos Patrik

úszó

Bakony Kendo és Iaido SE
BUK

Különdíjként:
Tatai József
futsal
1. Veszprém FC
a 2014-es év futsal játékosa, a Magyar bajnokság 2. helyezett góllövője
Edző: Madarász János
Csapat kategóriában:
Első helyen: MKB-MVM Veszprém KCMásodik helyen: 1. Veszprém FC
Harmadik helyen: Hoya-Pannon Egyetem Veszprém
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Veszprém város sportjáért emlékplakett:
Szilágyi Lászlóné
Építők Természetbarát SE
Somlai János

Veszprémi Taekwon-Do SE

Janku Ferenc

Centrum SE elnöke

Kocsis Miklós

Dózsavárosi DSE elnöke

Jónás Péter

Veszprémi Sakk Szövetség vezetője

Az év utánpótlás korú sportolója (külön elismerés)
Bácskay Zsófia Matild
Edző: Bácskay Béla

dobóatléta

Fertig Fruzsina Edző: Zentai Tibor

kalapácsvető

Végh István
Edző: Balogh János

úszó

Szögi István
Edző: Tóthné Stupián Anikó

Continent Company SE
VEDAC

Veszprémi Úszó Klub
futó

VEDAC

Gyöngyösy Dóra
Edző: Balogh János

úszó

Veszprémi Szivárvány SE

Kereszturi Viktória
Edző: Kereszturi Péter

íjász

Bakony Íjász Egyesület

Urbán Tamás
Edző: Fuit Vilmos

karate

Veszprém Shotokan Karate Club

Az év szenior korú sportolója (külön elismerés)
Dr. Keszthelyi Csaba erőemelő versenyző TOP-GYM SE
Dr. Schindlerné Kiss Katalin erőemelő versenyző TOP GYM SE
Sztanke József

erőemelő versenyző TOP GYM SE

Benes Magdolna

dobóatléta

VEDAC

Gosztolai Mária

dobóatléta

VEDAC
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Wieder Ilona

tájfutó

Veszprémi Honvéd

Nagy Ferenc

maraton futó

Veszprémi Honvéd

Határidő: 2015. február 11.
Felelős.
Halmay György bizottsági elnök
Matolcsi István, a határozatban foglaltak végrehajtásáért
7. Tájékoztató a VEDAC dobóakadémia megalakításáról
Előterjesztő: Halmay György a bizottság elnöke
Németh Attila VEDAC ügyvezető elnöke elmondta, hogy köszöni a lehetőséget,
egy olyan ügyben, ami nem mindennapi dolog egy egyesület életében. Az
atlétikában csak három egyesület működtet akadémiát az országban, ezek közül az
egyik a VEDAC, tehát nem volt könnyű ezt elnyerni. Beszélt az egyesület
működéséről, szerkezeti felépítéséről és eredményeiről. Elmondta, hogy több mint
egy év szakmai előkészítő munkát és egy sikeres pályáztatási folyamatot követően a
Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 2014. december 9-én elfogadta a VEDAC
Dobóakadémia akkreditációs kérelmét – 33/2014. (XII.9.) határozat –, melynek
következményeként a Németh Pál Dobóakadémia (Szombathely) és az ARAK
Utánpótlás Akadémia (Székesfehérvár) után a VEDAC a harmadik magyarországi
atlétikai klub, aki az Akadémia címmel büszkélkedhet.
A hivatalos bejelentésre 2015. január 5-én, egy sajtótájékoztató keretében került sor
a városházán, melyen részt vett Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város
polgármestere és Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is.
A VEDAC Dobóakadémia oklevelének hivatalos átadása
Az Akadémia megalakulása egy mérföldkő a VEDAC életében, hiszen a dobó
szakágat és az egyesületet fejlődési pályára állíthatja. A VEDAC menedzsmentje
meg szeretné őrizni a klub sokoldalúságát, és azon fog dogozni, hogy az Akadémia
megalakulásából a futó és az ügyességi szakág is profitálhasson hosszú távon.
A napirend tájékoztató jellegű volt a bizottság azt tudomásul vette.
Az egyebek napirendben hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,51
órakor a bizottság nyilvános ülését bezárta.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György
a bizottsági elnöke

