Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. november 19-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
Hegedűs Barbara Szilvia
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Szűcs Attila
Meghívottak és megjelentek:
Józsa Tamás irodavezető
Mészáros Éva csoportvezető
Kicska Andrea szervezési referens
Barcza Béláné óvodavezető
Tóthné Martinkovics Erika óvodavezető
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető
Major Ildikó óvodavezető
Szafner Ágnes óvodavezető
Petresné Reiter Andrea KLIK Vp-i Tankerület képviselője
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő
megjelent, Zsigmond György munkahelyi elfoglaltsága miatt 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
102/2015. (XI. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2015. november 19-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról
szóló 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

2. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító
általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

3. Tájékoztató a 2015. évben-folyamatban lévő Európai Uniós pályázatokról
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

4. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
5. Egyebek
1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról szóló 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta; az előterjesztésben olvasta,
hogy a közétkeztetés keretében kötelezően biztosítandó élelmiszerek beszerzése és
előállítása jelentős, átlagosan 25-30 % költségnövekedéssel jár és a térítési díj
emelése viszont nem éri el a 10 %-os mértéket. Kérdezte, mi van a különbözettel,
annak költségét ki fizeti?
Mészáros Éva csoportvezető elmondta, hogy nem lehet ekkora mértékű emelést
végrehajtani és a szülőkre sem lehet ilyen mértékű terhet róni. A normából nem lehet
lefaragni, hiszen az kötelező, a népegészségügyi intézet azt szigorúan ellenőrzi és
januártól bírságol érte. A mennyiségen nem lehet változtatni csak a rezsi költségen
lehet takarékoskodni.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy ezt a Bakony Gasztnak kell
kigazdálkodnia.
Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy van-e arra vonatkozóan valamilyen
felmérés vagy kimutatás, hogy a megváltozott egészségesebb étrend miatt milyen a
szülői és a gyerek hozzáállás, mennyivel változtak a kért ellátások?
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy az ellátások nem változtak, a
gyerek háromszor kap étkezést naponta. A tízórait és az uzsonnát biztosan megeszi,
az ebéd már kérdésesebb. A fizetős családok most kevesebben lettek, például van
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olyan óvoda ahol 150-ből 24 a fizetős. Az a 24 viszont ragaszkodik a megfelelő
ellátáshoz.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy neki az általános iskolásoknál
van több tapasztalata, hiszen ő is ott ebédel ahol a gyerekek. Nem visznek vissza
több ételt, mint ezt megelőzően tehát az étkezési szokásuk nem változott. A máshol
étkezés lett egy kicsit divatosabb, mert a nagyok nem akarnak kisebbekkel együtt
lenni és inkább máshol oldják meg az étkezésüket. Úgy ítéli meg a tapasztalatai
alapján, hogy arányaiban nincs eltérés a mostani és a régebbi étkezés között és nem
lát semmilyen aggályos elemet ezzel kapcsolatban.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnökének is a térítési díjakkal kapcsolatban
van felvetése, mivel az előterjesztésben az szerepel, hogy a szülői jövedelmi
nyilatkozat alapján határozzák meg, hogy kinek jár az ingyenesen az étkeztetés.
Aggályosnak tartja és van tapasztalata abban, hogy ez milyen módon történik. Nem
biztos, hogy a törvényalkotó helyesen járt el ebben az ügyben, hiszen valamikor a
jövedelmet a munkáltatónak kellett igazolnia. Most pedig csak a szülőnek kell
nyilatkozni és ebben ő érez némi feszültséget.
Mészáros Éva csoportvezető elmondta, hogy ez nekik is feltűnt és felvették a
kapcsolatot a minisztériummal. Ez után jött egy határozott tájékoztató utasítás, hogy
nem szabad jövedelemigazolást kérni, igaz büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozik a szülő, és csak a nyilatkozatát lehet figyelembe venni. Az óvodáztatási
támogatásnál is hasonló a helyzet, csak ott az iskolai végzettségről kell nyilatkoznia a
szülőnek. Az önkéntességre alapoznak, az óvodavezetőknek ezt kell elfogadniuk.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy az előző bizottsági
ülésen is beszéltek a gyermekek étkeztetésről, ezért az elmúlt egy hónapban ezt
jobban megfigyelte. Az osztályába járó gyermekek 80 %-a étkezik az iskolában és azt
tapasztalta, hogy amikor leengedte őket ebédelni, két perc alatt visszajöttek, mert
nekik nem tetszik, sőt ki sem kérték az ételt. Szívesen megkérdezte volna ez ügyben
a Bakony Gaszt képviselőjét is. Sokan ingyenesen étkeznek, melyet hetente kétszer
igénybe is vesznek, mivel többen otthon is tudnak étkezni. Ezt kidobott pénznek
gondolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
103/2015. (XI. 19.) határozata
A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról szóló 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában
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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. november 26.
Halmay György elnök

2. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, a mellékletben van egy
kimutatás arról, hogy az iskolákban hány halmozottan hátrányos helyzetű fiatal van.
Ő azt olvasta, hogy 16 ilyen gyermek van, amit egy kicsit kevésnek tart. Kérdezte,
hogy helyes ez a szám?
Mészáros Éva csoportvezető elmondta, hogy változott a gyermekvédelmi törvény a
halmozottan hátrányos helyzetnek a feltételrendszere jelentősen változott és ez miatt
már az elmúlt évben is ilyen alacsony volt ez a szám,14-15 körüli. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő kérheti annak megállapítását, ha
tartósan munkanélküli vagy a lakhatási körülményei nem megfelelőek illetve alacsony
az iskolai végzettsége. Úgy tűnik mintha a szülők stigmaként kezelnék ezt és nem is
kérik annyian, ráadásul több előnyhöz nem is jutnak vele. Ez lehet az oka, hogy ilyen
alacsony ez a szám. Talán az érettségi után az egyetemi felvételnél jelent egy kis
előnyt.
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
104/2015. (XI.19) határozata
A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
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. november 26.
Halmay György elnök

3. Tájékoztató
pályázatokról

a

2015.

évben-folyamatban

lévő

Európai

Uniós
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Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy egy évben két alkalommal kerül ilyen
előterjesztés a bizottságok és a Közgyűlés elé. A mostani a szűkebb verzió, tavasszal
pedig a teljes önkormányzati szférának a pályázati tevékenységéről szoktak
beszámolni. Ez most kifejezetten az önkormányzat által benyújtott pályázatokról szól.

Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy a családok átmeneti
otthonának támogatásával kapcsolatban lesz-e pályázati lehetőség? Azt olvasta, hogy
az ezzel kapcsolatos legutóbbi pályázat nem jött össze, sőt visszafizetési stádiumban
van az ügy.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a társulásnak a pályázata volt és valóban
több olyan körülmény játszott össze az elmúlt időben, ami ellehetetlenítette annak
megvalósulását és az időbe sem fért volna bele. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy
lemond ennek a pályázatnak a megvalósításáról. Ezzel összefüggésben valóban
visszafizetési kötelezettség keletkezett a társulás oldalán. Az, hogy a jövőben hogyan
fog megoldódni ez a probléma, erre nem tud konkrét választ adni.
A napirendi ponttal kapcsolatban 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
105/2015. (XI. 19.) határozata
Tájékoztató a 2015. évben-folyamatban lévő Európai Uniós pályázatokról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a tájékoztatóban megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek
megtárgyalásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. november 26.
Halmay György elnök

4. Döntés sporttámogatási kérelmekről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy három kérelem érkezett a
bizottsághoz és a mellékletekben leírtak alapján kéri a bizottságot, hogy a
tartalékalap terhére fogadja el az előterjesztésben szereplő kérelmeket.
Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy hol tart a bizottság a tartalékalap
elköltésében?
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Matolcsi István a bizottság referense elmondta, hogy a mostani bizottsági döntés
előtt a rendelkezésre álló összeg 3.589.201 forint. Ha a bizottság elfogadja a mostani
előterjesztést akkor a decemberi ülésig még 389.201 forint áll a bizottság
rendelkezésére.
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
106/2015. (XI.19.) 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. Centrum Diák-és Szabadidősport Egyesület
100.000.-Ft
2. Fortuna Ritmikus Gimnasztika és Twirling SE
100.000.-Ft
3. „Carpathian Couriers Race” Országúti kerékpárverseny 3.000.000.-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. december 10.
Felelős. Halmay György bizottsági elnök
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Matolcsi István a határozatban foglaltak végrehajtásáért

További hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,20 órakor a bizottság
ülését berekesztette.
kmf.
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Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

