Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. október 22-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 (8,50 órakor érkezett)
Hegedűs Barbara Szilvia
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Zsigmond György
Meghívottak és megjelentek:
Angyal Éva irodavezető
Dr. Dancs Judit csoportvezető
Józsa Tamás irodavezető
Barcza Béláné óvodavezető
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Schmidt István irodavezető
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető
Székely Andrea Kabóca Bábszínház vezetője
Takácsné Kovács Éva óvodavezető
Kellerné Egresi Zsuzsanna Petőfi Színház igazgatóh.
Oberfrank Pál Petőfi Színház igazgatója
Szabó Péter VLS ügyvezetője
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő
megjelent, Szűcs Attila iskolai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Némethné
Károlyi Jolán később jelezte érkezését. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
82/2015. (X. 22.) határozata
a napirend elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2015. október 22-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
1. Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2016. évi fenntartási és
működési költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez
kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója:
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
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
3. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft megszüntetésével
kapcsolatban
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
4. Állásfoglalás a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába tag megválasztásáról
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
5 .A) A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény, záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről
B)
A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások
megkötése 2016-2018 közötti időszakra vonatkozóan
C)
A Petőfi Színház alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
6. Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016. I.
negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében
Az előterjesztés előadója:
Brányi Mária alpolgármester
7. Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester, az Auer Lipót Emlékbizottság elnöke
8. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az
intézmény tevékenységéről szóló - átfogó beszámolója a 2014/2015 –ös
nevelési évről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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9. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
10. Tájékoztató a veszprémi felnőtt labdarúgás helyzetéről.
Előterjesztő: Szabó Péter a VLS Kft ügyvezetője
11.Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2016. évi fenntartási és
működési költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez
kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy úgy látja a tavalyi összeghez képest
emelkedett a támogatottság. Ez valószínűleg a pályabővítés miatt is lehet. Felhívja
azonban a figyelmet, hogy ez az összeg csak a közművek, víz, villany, gáz
kifizetésére elég. A berendezések több mint tíz évesek, elöregedtek, azokat is lassan
fel kell újítani, tehát korszerűsítésük is indokolttá válik.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy ő is fontosnak tartja ezeket, de
ez elsősorban költségvetés kérdése.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
83/2015. (X. 22.) határozata
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2016. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó
előzetes kötelezettségvállalásról

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. október 29.
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
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
84/2015. (X.22) határozata
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. október 29.
Halmay György elnök

3. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft megszüntetésével
kapcsolatban
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
85/2015. (X. 22.) határozata
Döntés a Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft megszüntetésével
kapcsolatban
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. október 22.
Halmay György elnök

4. Állásfoglalás a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába tag megválasztásáról
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy ha jól értelmezi, akkor annak a
cseréjére kerül sor, akit az Egyetem delegált.
Halmay György a bizottság elnöke válaszában elmondta, hogy igen.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
86/2015. (X. 22.) határozata
Állásfoglalás a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába tag megválasztásáról
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. október 29.
Halmay György elnök

5 .A) A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény, záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről
B)
A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások
megkötése 2016-2018 közötti időszakra vonatkozóan
C)
A Petőfi Színház alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke megköszönte a Színház igazgatójának
a bátran és nyíltan megírt beszámolóját. Néhány gondolatot azonban szeretne
kiemelni. A beszámolóból számára az derült ki, hogy kevés a pénz a működésre. Az
örökölt társulattal kapcsolatban van kérdése, mint ahogy a beszámoló is kiemeli,
hogy szociális okokból nem lehet változtatás, illetve, hogy hiányoznak olyan
státuszok melyek betöltése nagyon fontos lenne. A közalkalmazotti törvény
betartásával a műszaki dolgozók foglalkoztatása sok nehézséggel jár. Ezeket
nyilvánvalóan nem az önkormányzat fogja megoldani, de a Színházon belüli
feszültségek megoldása fontos feladat. Az, hogy a Színház gazdasági működése
megoldott legyen, azon viszont el kell gondolkodniuk. A műhelyház eladásával
kapcsolatban a Színház ígéretet kapott, hogy az ott felszabadult helyek a raktározás
megoldásában segítségükre lehet. A kérdése,hogy ez hogyan áll? Az is gond, hogy
nincs megfelelő próbaterem. A Hangvillába tervezett előadások, illetve a
programiroda feladatainak átvállalásával kapcsolatos dolgok hogyan állnak? Az a
véleménye, hogy programfeladatokkal a VMK és a Csarnok Kft is foglalkozik. Ha a
Színház is összefogná ezeket akkor nem fordulna elő például az, hogy az október 23-i
ünnepséget Földes László adja. A fenti gondolataira szeretne választ kapni.
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Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a raktározásban és a programszervezés
ügyében tud információkkal szolgálni. Köztudott, hogy a raktározási feladatok nem
megoldottak az új telephelyen. Ezt az Önkormányzat támogatja a Színház
gazdálkodása mellett, olyan mértékben ahogyan azt az alapító okiratban vállalta. A
raktározással kapcsolatban az elmúlt időszakban többletigény, probléma nem merült
fel a Színház részéről. Lehetőség van arra is, hogy egy sátor felállításával a
raktározási lehetőséget bővítsék. A programfeladatok elosztását a kulturális
koncepcióban az Önkormányzat részéről már megfogalmazták. A mostani rendszer
jól működik, de véleménye szerint a polgármester úr megfelelő jogszabályok között
örömmel veszi az ezzel kapcsolatos javaslatokat is.
Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója elmondta, hogy a raktározással
kapcsolatban örömmel hallgatta Józsa Tamás által elmondottakat. Igény lenne is rá,
de ismerve a 40 milliós beruházási számot, úgy gondolja, hogy az Önkormányzatnak
más feladatai mellett nem ez lesz a legfontosabb megoldandó feladata. A
programirodával kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan városok, például
Békéscsaba, ahol a színház vállalta magára ezeket a feladatokat. A színházat így is
lehetne segíteni, hiszen több pénz menne át és ezzel a TAO-os támogatásokat is
könnyebb lenne elérni. A színházon belüli feszültségeket kezelni tudják, tudnak
működni. A feszültség abból adódik, hogy a közalkalmazotti törvény nem felel meg
egy színházi működésnek. Ez nem mindig könnyű feladat, hiszen itt emberekről, több
évtizedes kiharcolt szokásjogokról van szó. Sok esetben már nagyon nehéz a
gondolkodás módokon változtatni, új elemeket beépíteni. Ez az egész művészeti
világnak gondot okoz. Jelenleg a művészetre jutó pénz, támogatás nem kevés, de
annak elosztása lehetne jobb is. Ők a saját színházukban is ezen dolgoznak, a
működésüket próbálják gazdaságosabbá tenni, és reméli munkájuk sikerrel jár majd.
A Hangvillával kapcsolatban elmondta, hogy szeretnének ott is bemutatkozni, jó,
hogy ezzel is több lehetőségük adódik a szereplésre. Végezetül kérte a bizottságot,
hogy a színház rekonstrukciós programjában legyen a segítségükre, támogassa azt.
Halmay György a bizottság elnöke a sporthoz hasonlította a színház működését,
míg abban a mérkőzés, itt az előadás a legfontosabb és annak kell mindent
alárendelni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke a Kamara létrehozásával kapcsolatban
olvasta, hogy ki kell alakítani egy olyan rendszert, ahol a nyugdíjas színészekkel is
foglalkozni kell. Kérdezte, hogy Veszprémben van-e olyan színész akit ez érint és
segítségre szorul?
Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója elmondta, hogy igen vannak, de itt nem
csak a színészekre kell mindig gondolni, hiszen sok olyan dolgozó van akik fontos
részesei és közreműködői a színháznak. Véleménye szerint ezt a kérdést
nemzetgazdasági szinten kellene megoldani. A TAO-os pénzekből nagyon sok
mindent meg lehet oldani.
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Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy tudomása szerint az Iskola utcai
színészotthon önkormányzati tulajdonba kerül. Kérdezte, hogy ez érinti-e a Játékszint
és, hogy mi az oka ennek a változásnak?
Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója elmondta, hogy a Játékszint nem érinti,
egyrészt más helyrajzi számon van, másrészt ha így lenne, akkor ő már nem lenne
itt. A Színészotthon „feladása” más kérdés, régebben mikor 160-an dolgoztak itt,
akkor arra szükség volt. Ma már egyrészt pénz sincs a fenntartására és másképpen is
megoldható a szállás kérdése. Most 10-12 lakója van a háznak, ami több esetben
nem is indokolt. A vendégszínészek lakhatóságát már másképp is el tudják látni. Az
ott nyert összeget inkább a művészeti tevékenységre fordítják. Magát az épületet
pedig az Önkormányzat jobban tudja hasznosítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
87/2015. (X. 22.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház
záró beszámolójáról
a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás teljesítéséről
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. október 29.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
88/2015. (X. 22.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
záró beszámolójáról
a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás teljesítéséről

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. október 29.
Halmay György elnök
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A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
89/2015. (X. 22.) határozata
a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás megkötéséről
a Veszprémi Petőfi Színházzal

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. október 29.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
90/2015. (X. 22.) határozata
a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás megkötéséről
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézménnyel

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. október 29.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
91/2015. (X. 22.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról
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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. október 29.
Halmay György elnök

6. Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016. I.
negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében
Az előterjesztés előadója:
Brányi Mária alpolgármester
Józsa Tamás irodavezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2. számú
határozat kipontozott részére az előzetes kötelezettség vállalásnál az összeg 246.200
e Ft. Indoklásként elmondta, hogy 11 olyan projekt előkészítését kell elkezdeni ebben
az évben, amihez a tervezési megbízatásokat ki kell adni, annak érdekében, hogy
azok 2018-ra megvalósításra kerüljenek. Ezeket kell a 2016-os költségvetésbe
beépíteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
92/2015. (X.22.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálatáról

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. október 29.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
93/2015. (X.22.) határozata
Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott,
2016. I. negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében szükséges
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

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:
Felelős:

2015. október 29.
Halmay György elnök

7. Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester, az Auer Lipót Emlékbizottság elnöke
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
94/2015. (X.22.) határozata
Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról
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. október 29.
Halmay György elnök

8. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az
intézmény tevékenységéről szóló - átfogó beszámolója a 2014/2015 –ös
nevelési évről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy örül az igényes beszámolóknak
és még jobban az igényes munkának. Jól ismeri a óvodák munkáját, mert szinte napi
kapcsolatot sikerült kialakítania velük. Nagy felelősséggel viseltetnek az oda
beiratkozó gyerekek iránt. Külön örül annak, hogy volt olyan óvoda, aki a külső
kapcsolatoknál kiemeli a bizottságukat is. Kérdése is a külső kapcsolatokhoz kötődik,
miszerint mi határozza meg az iskolai kapcsolatokat? A területi közelség vagy más
egyéb szakmai kötődés is?
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy szerinte az óvodák nyitottsága
határozza meg és az, hogy az iskola , hogy áll az óvodai programokhoz. A jó
kapcsolatot a közös programok, összejövetelek határozzák meg.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a beszámolókban
lehetett olvasni negatívumokról is, vizesedésekről, penészes falakról stb. Kérdezte,
hogy a költségvetésen kívül kin múlik az, hogy ezek megoldásra találjanak? Milyen
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segítségre van szükség ahhoz, hogy például az ne fordulhasson elő, hogy 2006-ban
volt utoljára festés néhány helyiségben. A VKSZ Zrt-vel való együttműködésre is
nagyobb figyelmet kell fordítani, mert az, hogyan fordulhat elő, hogy az udvari
játékokkal azért nem tud játszani a gyermek, mert azok nincsenek felújítva és így
balesetveszélyesek. Olvasta, hogy több fejlesztésre és pedagógusra lenne szükség.
Kérdése arra vonatkozik, hogy szakmailag mi indokolja, hogy az iskolai életkort elért
gyerekek 1/3-a visszamarad és továbbra is az óvodában marad? Azt tapasztalja,
hogy ez a szám évről évre emelkedik. Mire lenne szüksége egy óvodának ahhoz,
hogy ezeket könnyebbe meg tudja oldani?
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy a fő probléma a szülői nevelés
elcsúszásából adódik. Azt látják a gyerekeknél, hogy a szokásrendszerek nincsenek
meg, nem szobatiszta, nem tud étkezni, öltőzni. Olyanok mintha 2 évesek lennének.
Sajnos sok szülő úgy gondolja, hogy az óvoda feladata mindezekre megtanítani a
gyermeket. Az iskolaérettségnek vannak feltételei, de először az alapokat kell
megteremteniük és utána erre tudnak építkezni. A gyerek nem jut el odáig, hogy
feladattudata legyen, és így nem engedhetik iskolába, mert ott nem tudnak vele mit
kezdeni és visszamutatnak az óvodára.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az idegrendszer fejlődése
mennyire hozzájárul ezekhez az elmondottakhoz. A mostani korszerűnek mondott
mezőgazdaságban annyira kizsigerelik a termőföldeket, hogy a humuszréteg 5-6 cm
vastag és az abban lévő ásványi anyagok töredéke jut az élelmiszerekbe. Olyan
hiányok keletkeznek, amelyek az idegrendszeri fejlődést akadályozzák és lelassítják,
ezért is gyakori jelenség az első évesek évismétlése. Fontos ökológiai kérdéseket
kellene megoldani, nem csak nálunk, hanem az egész világon. A karbantartási
munkák pedig költségvetési tételek, erről sokszor beszélnek, de az évek alatt ezek
csak halmozódnak. A bizottságnak az a feladata, hogy költségvetési forrásokért
lobbyzzon.
Barcza Béláné óvodavezető beszámolójában is jelezte, hogy két óvodában is 5
hétig volt nyári szünet, és ez idő alatt nem történt karbantartás, festés. Tehát nem
mindig csak a pénzen múlik, néha a szervezésen is. Ősszel már ilyen munkákat nem
lehet elvégezni, óvoda nem zárhat be emiatt.
8,50 órakor a bizottság ülésére megérkezett Némethné Károlyi Jolán, így a bizottság
létszáma 6 főre emelkedett.

Takácsné Kovács Éva óvodavezető elmondta, hogy a VKSZ Zrt.-vel kapcsolatban
neki is az a gondja, hogy a karbantartók több intézményben is jelen vannak. A
Cholnoky lakótelepen 5 intézményre csupán 1 karbantartó jut. Ideje sincs minden
intézményre és nem is lehet átlátni a feladatokat. Intézményenként – ahogyan
korábban is - egy karbantartó „szaki” jobban meg tudná oldani a feladatokat. Ő ezt
kérné ha lehetséges.
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy véleménye szerint elhibázott
lépés volt a játszóterek gondozását a VKSZ Zrt. feladataihoz tenni. A jelen esetben a
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játszótéri eszközök bevizsgálása nem javítás, ettől még a gyerekek nem tudják azt
használni.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy 2010 év után az
önkormányzatok pénzügyi helyzete olyan rossz volt, hogy a bérek kifizetése is
veszélybe került. Ezért kellett átalakítani a köznevelési rendszert és az önkormányzati
működést is. Azzal egyetért, hogy finomítani kell a rendszeren. A polgármester úr is
azon van, hogy felül kell vizsgálni és hatékonyabbá kell tenni a rendszert. Kis
türelmet kér a feladatok megoldásához.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy örömmel olvasta a beszámolókat és,
hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Köszönet ezért a vezetőknek és a dolgozóknak.
Azonban ennek az átalakítási őrületnek még talán az óvodák a legkisebb kárvallottjai.
Az általános és középiskolákat sokkal súlyosabban érintették az átalakítások. 2012
körül készült egy megtakarítási tanulmány, ezzel kapcsolatban szeretné tudni, hogy
mindebből mi valósult meg? Véleménye szerint inkább károkat okozott és volt olyan
önkormányzat ahol ezt elismerték és visszaállították a korábbi rendszert.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy 2010-ben született ez
a tanulmány, amit szerettek volna kikérni és megismerni, de ez azóta sem történt
meg. 2015. szeptember 1-től bevezetésre került az új közétkeztetési forma, a
mintamenza. Kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e tapasztalatok? Továbbá
azt javasolta, hogy a védőnőkkel is fel kéne venni a kapcsolatot és a családi
nevelésre vonatkozó problémákról el kellene beszélgetni velük. Ilyen jellegű témák
szervezésére akár a bizottság is tehetne kezdeményezést. Meggyőződése, hogy
minden a családon múlik és a leendő szülőket kellene felkészíteni az óvodai
viselkedésre, az iskolakezdésre és a helyes táplálkozásra, A helytelen táplálkozási
szokások sok év múlva fogják éreztetni hatásukat és 20 év múlva láthatják ennek
káros következményeit. Szilárd meggyőződése, hogy a mostani közétkeztetési
intézkedéseknek hatásai is időben kiderülnek és változtatni fognak rajta.
9,00 órakor Zsigmond György a bizottság tagja elhagyta az üléstermet, így a
bizottság létszáma 5 fő.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy csak a köszönet
hangján szólhatnak az óvodák működésével kapcsolatban. Egyrészt a beszámolókból
másrészt jól ismerik azok munkáját. Azzal nem ért egyet, hogy az iskolák mutogatnak
az óvodák felé, hiszen az óvodai pedagógusok jól végzik a dolgukat. Az egy más
dolog, hogy a gyerekek különböző készségekkel, képességekkel rendelkeznek és
ennek egyik oka lehet a család. A szülőképzéssel szemben szkeptikus, mert még a
szülői értekezletekre sem mennek el azok, akiket ez valóban érintene. A kivételektől
elnézést kér. A táplálkozással kapcsolatban valami elkezdődött, nem biztos, hogy
teljesen ez a jó irány, de a gyermek legalább megismeri a változatosságot, mely
eltérhet az otthon megszokott ízektől. Nem kell mindenáron változtatni és átalakítani,
ami eddig jó volt azt meg kell tartani.
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Halmay György a bizottság elnöke elmondta, nem tartja helyesnek, ha a
versenyszférából vett mintákat próbálják meg a köznevelésre erőltetni. Azt szeretné,
ha a pénzek a gyerekekre költődnének és testi-lelki fejlődésüket szolgálnák.
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy az étkezéssel kapcsolatban
számtalan kérdéseik vannak az ÁNTSZ felé. Őszintén mondva a gyerek nagyon
nehezen fogadja el a só nélküli ételeket, nyilván azért mert már hozzászoktak ehhez.
A zöldség-gyümölccsel kapcsolatban viszont pozitív a tapasztalat, azt kezdik
megszokni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
95/2015. (X.22.) határozata

a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
. A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
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96/2015. (X.22.) határozata

a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
. A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
97/2015. (X.22.) határozata

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
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2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.

Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

. A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
98/2015. (X.22.) határozata

A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
. A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
99/2015. (X.22.) határozata

A Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

. A bizottság jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
100/2015. (X.22.) határozata

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2014/2015-ös nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
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Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2014/2015-ös nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2015. november 5.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
9. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
101/2015. (X.22.) 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 Jégkorong Egyesület
2. Veszprémi Honvéd SE
3. Veszprémi Spartacus SE

500.000.-Ft
100.000.-Ft
200.000.-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. november 15.
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Felelős. Halmay György bizottsági elnök
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Matolcsi István a határozatban foglaltak végrehajtásáért
10. Tájékoztató a veszprémi felnőtt labdarúgás helyzetéről.
Előterjesztő: Szabó Péter a VLS Kft ügyvezetője
Szabó Péter a VLS ügyvezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2015
januárjában a veszprémi felnőtt labdarúgást működtető VFC P2 Kft visszaléptette a
magyar bajnokság harmadik osztályában szereplő labdarúgócsapatát.
A Veszprémben nevelkedett és Veszprémhez kötődő fiatalokból igyekeztek csapatot
szervezni, akikkel hosszútávra tervezve, az esetleg magasabb osztályban való
szereplés lehetőségének reményében álltunk neki az alapozásnak. Edzőnek is
Veszprémhez kötődő szakembereket kértünk fel: Rugovics Vendel szakmai igazgató
és Kozma Csaba vezető edző személyében.
A 22 fős keret „albérletben” kezdte meg a felkészülést, az edzések a Veszprém USE
kezelésében lévő műfüves pályán kezdődtek. Ennek oka, hogy az eredetileg kijelölt,
Stadionban lévő, élő füves pálya talaja nagyon rossz állapotban van, felújításra
szorul. Terveink szerint, a felújítást követően hosszabb távra kötnénk bérleti
szerződést a Stadionban.
Az augusztus közepén megkezdődött bajnokság tíz fordulója lezajlott, a veszprémi
csapat kilenc győzelemmel és egy döntetlennel vezeti a tabellát. A hazai mérkőzések
5-600 néző előtt kerültek megrendezésre. A nézőszám az eredmények pozitív
alakulásával remélhetőleg tovább növekszik. A cél az NB III, amire az eddigi
ismeretek alapján komoly esélyük van. Kéri a bizottság tagjait, hogy továbbra is
támogassák törekvéseiket és a magasabb osztályba való feljutás esetén annak
anyagi hátterét is biztosítsák.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy gratulál a csapatnak az eddigi
szerepléséhez. Véleménye szerint a stadion pálya nincs olyan rossz állapotban, hogy
azon ne lehessen játszani. Nem a műfűvel van problémája, hanem inkább az egyéb
feltételekről, a nézők kiszolgálásáról, a parkolás megoldásáról. Megjegyezte, ha az
Erdész utcában megáll 20 autó, akkor ott megáll az élet. Ezért is javasolja a stadiont,
mert előbb vagy utóbb hasonló problémák lesznek ezen a területen.
Halmay György a bizottság elnöke kérdezte, hogy a stadionba csak a felnőtt csapat
menne, vagy az utánpótlás is? A jelenlegi keret megfelelő-e, kell-e erősítés?
Véleménye szerint a műfű és a rendes fű között azért van különbség.
Szabó Péter a VLS ügyvezetője elmondta, hogy a mérkőzések idejére az Erdész
utcát lezárják, csak az ott lakók mehetnek be, a gépjármű forgalmat a másik oldalon
oldják meg. Ezen kívül csak zajhatások lehetnek még. A stadionba szeretnének
visszamenni, de most még nem ideálisak a feltételek. Jelenleg 17 csapat edz egy
pályán az erdész utcában. A stadionba ezért a nagyobb utánpótlás korosztályt is
szeretnék felvinni. Az NB III-as feljutás esetén 4-5 játékossal mindenképpen erősíteni
kell, illetve a meglévőket is meg kell tartani.
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Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke megkérdezte, hogy mennyibe fog ez
az Önkormányzatnak kerülni, végeztek-e erre vonatkozóan számításokat?
Szabó Péter a VLS ügyvezetője elmondta, hogy véleménye szerint 30-40 millió
forint szükséges az NB III-as működtetéshez és ez még a szerényebb költségvetést
jelenti.
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 9,40 órakor a bizottság
ülését berekesztette.
kmf.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

