Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. szeptember 17-én (csütörtök) 0800 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem
Az ülésen megjelent: Halmay György bizottsági elnök
a bizottság képviselő tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Némethné Károlyi Jolán
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Szűcs Attila
Zsigmond György
Meghívottak és megjelentek:
Angyal Éva irodavezető
Dr. Dancs Judit csoportvezető
Józsa Tamás irodavezető
Barcza Béláné óvodavezető
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Somlai János Veszprémi Taekwondo SE elnökh.
Donát Tamás Veszprém Televízió újságíró
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő
megjelent, Hegedűs Barbara külföldi elfoglaltsága miatt igazoltan nem tud részt
venni. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, majd ismertette a napirendi
pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
74/2015. (IX. 17.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2015. június 18-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására kerül
sor:

2

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. A. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
B. Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működésével kapcsolatos
használati megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:
Porga Gyula polgármester

5. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

6. Tájékoztató a nyári napközis tábor működéséről
Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
7. . Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, szeretné megerősíteni a
Közjóléti Bizottság ülésén általa elmondottakat. Azon a bizottsági ülésen ő
rákérdezett, hogy mi a helyzet az átmeneti és a szolgálati lakásokkal. Azt a választ
kapta, hogy ilyen nincs a rendeletben. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy az
Önkormányzat honlapján fent lévő 23/2010 számú rendelet 1§ 2. bekezdésében
szerepel az átmeneti és szolgálati lakások bérbeadása. Szerencsés lenne ezt úgy
javítani, hogy ez a két fogalom már ne szerepeljen a rendeletben.
Angyal Éva irodavezető hozzátette, hogy jelenleg ilyen lakásaik nincsenek.
Jogászokkal egyeztetve azt a választ kapta, hogy nem gond, ha ez benne szerepel a
rendeletben, mert bármikor lehet szolgálati lakás és akkor már fel vannak készülve rá
és nem kell rendeletet módosítani.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
75/2015. (IX. 17.) határozata
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása 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:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Halmay György elnök

2. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Józsa Tamás irodavezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a tanórán kívüli
tevékenységek támogatására az idei évben 2 millió forint szerepel elosztható
összegként külön fejezetként. Mivel ez az első év, ennek szabályozása a következő
időszak a feladata lesz. Ezért készült ez az előterjesztés.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy jó és legitim célnak tartja a
tanulmányi időszakon kívüli tevékenységek támogatását. Hiányérzete, hogy ő
jobbnak tartaná, ha ezeket a tevékenységeket közvetlen az oktatási intézmények
végeznék. Ennek ellenére örül, hogy erre vannak források. Anomáliái általában az
oktatási intézményrendszer működésével kapcsolatban vannak.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az iskolák rengeteg kiegészítő
programokat szerveznek. Itt elsősorban arról van szó, hogy inkább azokat a külső
szervezeteket támogassák, akik az iskolában segítik a különböző művészeti
programok bemutatását, előadásait. Természetesen mindenki számára nyitott a
pályázat, civil szervezetek és iskolák számára is.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság
előterjesztésben megfogalmazottakat.
lehetőségük iskolán kívüli programjaik
alapítványuk. Ha jól értelmezte, akkor
támogatást. Csak egy helyi járati jegy

tagja elmondta, hogy jó célnak tartja az
Az állami iskolákban csak akkor van
megvalósítására, ha van egy jól működő
például utazási költségekre is lehet kérni
oda-vissza 500 Ft, amit a szülőknek kell
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téríteni, egyéb költségekről nem is beszélve. Reméli, hogy a külső programokra is
lehet pályázni. Kérdezte, hogy a pályázat már ősszel kiírásra kerül? Ők
mindenképpen szeretnének élni a lehetőséggel.
Józsa Tamás irodavezető válaszában elmondta, hogy a rendelet kihirdetése
másnapján érvénybe lép. Az összegre való tekintettel nem kívánnak különösebb
propagandát kifejteni a pályáztatással összefüggésben.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja megkérdezte, hogy akkor mikor fognak
erről értesülni és hogyan kell kérelmezni a támogatást?
Józsa Tamás irodavezető válaszában elmondta, hogy mivel eddigi tapasztalatok
nincsenek ez ügyben így az igények nehezen tervezhetőek. Egyébként a
polgármesternél kell kezdeményezni a támogatás kérelmet. Próbálnak gyorsak és
rugalmasak lenne a kérelmek ügyintézésében.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy elhangzott és az
előterjesztésben is szerepel, hogy a polgármesternek kell elbírálni a kérelmeket. Ő
jónak tartaná –mivel ők egy szakbizottság-, ha képviselőjük részt vehetne a
döntésekben, vagy eleve a bizottság bírálná el a kérelmeket. Ezzel a lehetőséggel
nem találkozott az előterjesztésben.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy ha iskolánként osztanák el az
összeget, akkor 100 ezer forint sem jutna mindenkinek. Ha a bizottságnak kellene ez
ügyben döntenie, akkor havonta több ülést kellene tartani és 10, 20 ezer forintokon
kellene vitázni. A gyorsaság ez ügyben nagyon praktikus dolog, ezért jó a
polgármesternél kezdeményezni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke megkérdezte, hogy tervezi-e a
polgármester vagy a Közgyűlés ennek az összegnek az emelését vagy a bizottság
kezdeményezi ennek kérését a következő költségvetési időszak tervezésekor?
Dancs Judit a hivatal csoportvezetője elmondta, hogy az óvodák a rendelet szövege
szerint nem pályázhatnak, csak köznevelési intézmények.
Halmay György a bizottság elnöke jelezte, hogy igen, az óvodákban nincs tanórán
kívüli tevékenység.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, hogy az egyetemistáknak
viszont lehet, ők pályázhatnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
76/2015. (IX.17) határozata
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A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Halmay György elnök

3. A. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés
jóváhagyásáról
B. Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szilágyi
Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
működésével kapcsolatos használati megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is
támogatta az előterjesztést és erről szeretné tájékoztatni a bizottságot. Az elnök úr
részéről felvetésre került, hogy biztosítással nem foglakozik a vagyonkezelői
szerződés. Ez ügyben felvették a kapcsolatot a Centrummal és ha megegyezés
történik akkor kiegészítő anyagként már a Közgyűlés elé kerül a vagyonbiztosítás. A
„B” résznél pedig a helységek m2 ára kerül pontosításra.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy ilyenkor azzal a dilemmával szembesül
az ember, hogy amikor egy jó és legitim támogatható cél fogalmazódik meg az
előterjesztésben, ami nem más mint, hogy az iskolák működéséhez önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanokat, vagyonelemeket rendelnek hozzá. Ez teljesen normális
és támogatható. Ugyanakkor kérdésként merül fel, miért is van szükség ennek a
napirendnek a megszavazására? Azért mert létrehoztak egy olyan oktatási rendszert,
ami bebizonyította életképtelenségét és leválasztották a szakképző részt és erre még
egy Centrumot hoztak létre. Egyszer már az Önkormányzat a KLIK a kezelésébe adta
ezeket a vagyontárgyakat. Félő, hogy nem ez lesz a végleges megoldás. Ő
megszavazza, mert logikus és racionális az előterjesztés azon része, hogy
vagyontárgyakat kell rendelni az iskolák működtetéséhez. Ugyanakkor a szavazatával
egy olyan oktatási rendszert támogat melynek műkötetésével alapjaiban nem ért
egyet és nem is tart jónak.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy ezek most egy teljesen rajtuk
kívül álló okok, amibe ő most nem szeretne belemenni.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja szerint sem jó, ha az egyik szervezetet
hozzuk létre a másik után. Viszont azt látják, hogy a KLIK-nek nincsenek meg az
anyagi forrásai, ami szükséges lenne a szakképzéshez. Reméli, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium tudja támogatni az iskolákat és a szakképzést. A
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2000-es évek elejétől, közepétől megszűntették a szakképző műhelyeket és azokat a
lehetőségeket, amitől valaki jó szakember lehetett. Néhány év múlva kiderül, hogy
mennyire fog ez megváltozni és ő bízik benne, hogy jó irányba történik a váltás.
Szűcs Attila a bizottság tagja elmondta, hogy 2002-ban készítettek egy uniós
tanulmányt, melyből kiderült, hogy a teljes európai szakképzés váltságban van. Akkor
eldöntött tény volt, hogy a közoktatás-nevelés keretében nem megoldható a
szakképzés. Nemzetgazdasági és stratégiai kérdés, hogy mennyi és milyen
mennyiségű szakemberrel rendelkezik egy állam. Ez a lépés a szakképzés rangját
emeli, és nemzetgazdasági szinten kell erről gondolkodni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke arra szeretné felhívni a figyelmet,
hogy annak idején már indult egy kísérlet a TISZK-kel, aminek szintén az volt a célja,
hogy megreformálja a szakképzést. Gyakorlatilag most párhuzamosan fog működni a
két intézmény. Reméli, hogy a Szakképzési Centrum nem fog a TISZK sorsára jutni
itt Veszprémben, mert az becsődölt, ez egyértelmű. Reméli, hogy ez sikeresebb lesz.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy ezek számára
figyelmeztető jelek. A rendszerváltáskor a szakképzés jól működött ezt nem
szabadott volna tönkretenni. Ha nem működött volna olyan jól, akkor most nem
lennének olyan jó szakembereink, akik külföldön jól megélnek. Viszont az elmúlt 15
évben romlott a renoméja a szakképzésnek és nincsenek jól képzett szakmunkásaink.
Ő általános iskolai tanárként is tapasztalja, hogy a fiatalok nem akarnak szakmát
tanulni, szakképző intézetbe járni és a szülők sem akarják, hogy ilyen intézmény
tanulói legyenek. A szakközépiskolák sem adnak jó szakmákat, de onnan legalább
tovább lehet tanulni. Bízik a jövőben és a próbálkozásban, és ha jónak tartják az
irányt, akkor támogassák azt.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a minisztériumhoz tartozás a
piac és a munkaerő piac összhangját is segíti, és annak igényeit összhangba hozza,
mert azok mára eltávolodtak egymástól. Nyilvánvaló, hogy a KLIK-ből való kiválás
után ez a szerződés megszűnik, ezért kell újat kötni. Más a fenntartó, gyakorlatilag
erről van szó.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
77/2015. (IX. 17.) határozata
A. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 6 tagja 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
78/2015. (IX. 17.) határozata
Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működésével
kapcsolatos használati megállapodás jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Halmay György elnök

4. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:
Porga Gyula polgármester
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy szeretne gratulálni a Vafvirág
óvodának a referencia intézmény elnyerése alkalmából. Ez nyilvánvalóan az ottani
magas színvonalú unkát minősíti amire legyünk büszkék. Kéri a vezető asszonyt,
hogy az óvoda, nevelő testülete felé is tolmácsolja a bizottság köszönetét és
elismerését és további jó munkát kívánnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
79/2015. (IX. 17.) határozata
a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda alapító okiratának módosításáról

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. szeptember 24.
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Felelős:

Halmay György elnök

. A bizottság jelen levő 6 tagja 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
80/2015. (IX. 17.) határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Halmay György elnök

5. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György a Bizottság elnöke
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy rövid és határozottan támogató
véleménye van. Mindegyik javaslatot támogatja. A Taekwondo több évtizedes
munkája messze rászolgál egy ilyen támogatásra, de hasonlóan a Shotokan
egyesület is megérdemli azt. A sportkönyvről az a véleménye, hogy nagyon fontos
egy város életében, hogy milyen módon dokumentálja sporttörténetét, és ebben
Donát Tamásnak nagy érdemei vannak.
Donát Tamás a Veszprémi Televízió munkatársa elmondta, hogy a könyv címe az
„Újratervezés” amiben olyan sportolók szerepelnek, akik a valós életben talán
összetalálkoznak, de sportkönyvben eddig nem kerültek egymás mellé. A könyv
szerepe, hogy példát állítson a mai fiataloknak. A 200 oldalas könyv képekkel
decemberben kerül kiadásra a Napló segítségével
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy a Donát könyv
nyilvánvalóan hiánypótló, ezért is örül neki. Megkérdezte, hogy a tervezett
események megvalósíthatóak-e ezekből az összegekből, mert a kérelemben több
összeg szerepel?
Somlai János a Taekwondo SE elnökhelyettese elmondta, hogy eddig is sikerült
feladataikat megvalósítaniuk és megköszöni ezt a támogatást is, ez neki nagy
segítség.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
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81/2015. (IX.17.) határozata
Döntés sporttámogatási kérelmekről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Döntés sporttámogatási kérelmekről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos
feladatokról szóló 20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben eljárva az alábbi
sporttámogatásokat nyújtja:
1. Veszprémi Foci Centrum USE
2. Veszprémi Taekwondo SE
3. Veszprémi Shotokan Karate Club SE
4. „Újratervezés” c. könyv megjelentetésére

3.000.000.-Ft
200.000.-Ft
100.000.-Ft
400.000.- Ft

2. A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa az egyesületeket.
3. A Bizottság felhatalmazza Józsa Tamás kabinetfőnököt, hogy a támogatási
szerződéseket aláírja.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős. Halmay György bizottsági elnök
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Matolcsi István a határozatban foglaltak végrehajtásáért
6.Tájékoztató a nyári napközis tábor működéséről
Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
Halmay György a bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a
tábor szervezésében, működtetésében. Ez olyan tevékenység, ami nem kötelező, de
nagy segítség a dolgozó szülőknek és biztonság a gyerekeknek. Úgy gondolja,
mindenki nevében mondhatja, hogy ha jövőre is megrendezésre kerül, akkor az
Önkormányzat is támogatni fogja.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A napirend
tájékoztató jellegű volt, a bizottság azt tudomásul vette.
További hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,40 órakor a bizottság
ülését berekesztette.
kmf.
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Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

