Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. december 10-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
Zsigmond György

Meghívottak és megjelentek:
Józsa Tamás irodavezető
Angyal Éva irodavezető
dr Dancs Judit csoportvezető
Kicska Andrea szervezési referens
Németh Balázs Veszprémi
Fiatal
Sportolóiért
Közhasznú Alapítvány képviselője
Koronczai Péter Veszprémi Fiatal Sportolóiért Közhasznú
Alapítvány képviselője
Nagyné Czaun Marianna a Kossuth Lajos Általános Iskola
mb. igazgatója
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő
megjelent. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, majd ismertette a
napirendi pontokat.
Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy a decemberi közgyűlésen szerepel egy
előterjesztés a Jutasi úti sportcentrummal kapcsolatban és, hogy ezt a Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottság miért nem tárgyalja?
Halmay György a bizottság elnöke válaszában elmondta, hogy a mi bizottságunk
ennek tárgyalására nem volt kijelölve, más okot nem tud mondani. Hozzátette, hogy
ezt követően ülésezik a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság, ahol tárgyalják
ezt az előterjesztést.
A napirendi pontokkal kapcsolatban további 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
107/2015. (XII. 10.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2015. december 10-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
1.

„Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. I.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:
3.

Döntés a Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan (volt Dózsa úti
sportpálya) sportcélú fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és
a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról
Az előterjesztés előadója:

4.

Porga Gyula polgármester

Porga Gyula polgármester

Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. Beszámoló az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2015. évi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester, az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság elnöke
6. Tájékoztató a 2015. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

7. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett
Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
8. A Veszprém MJV Önkormányzat Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2016. I. féléves munkaterve
Az előterjesztés előadója: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke
9. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
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1. Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a Közjóléti Bizottság is tárgyalta ezt a
napirendet és támogatta a határozati javaslatokat.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy egy apró észrevétele
van a 2. határozati javaslattal kapcsolatban, amely a nők helyzetét tárgyalja. A
Lisszaboni Stratégia követése nagymértékben hangsúlyt kap ebben az anyagban.
Kérdése az előterjesztő felé, hogy a Lisszaboni Stratégia követése mennyiben
befolyásolja Magyarország demográfiai helyzetét, és a magyar családok helyzetét. A
kormányprogramban is nagy prioritást kap ez a kérdés, és úgy gondolja, hogy ez az
anyag ellentétben áll ezzel. A nőket, mint adófizető polgároknak tekinti, ő emiatt nem
tudja támogatni a 2. határozati javaslatot.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta; hogy ő ezzel szemben egy
nagyon széleskörű, precíz munkát lát ebben az anyagban. Örül annak, hogy
Veszprém mellett a környező településekkel is foglalkoznak az anyagban, hiszen a
falvak életét is befolyásolja, hogy mi történik a megyeszékhelyen. Ez egy közös
integrált program.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy valóban nem egy izolált
helység Veszprém. Sokan vannak, akik itt dolgoznak és a járás különböző helyein
laknak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
108/2015. (XII. 10.) határozata
a „Fókuszban a fogyatékos személyek helyzete” című
Esélyteremtő-programterv elfogadásáról
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. december 17.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 7 tagja 6 igen 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
109/2015. (XII. 10.) határozata
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a „Fókuszban a nők helyzete” című
Esélyteremtő-programterv elfogadásáról

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. december 17.
Halmay György elnök

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. I.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
110/2015. (XII. 10.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. I.
félévi munkatervének meghatározása
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. december 17.
Halmay György elnök

3. Döntés a Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan (volt Dózsa úti
sportpálya) sportcélú fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a
fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Halmay György a bizottság elnöke köszöntötte a napirenddel kapcsolatban
megjelent Németh Balázst és Koronczai Pétert, akik kezdeményezői az
előterjesztésben szereplő létesítmény megvalósításának.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan
támogatta az előterjesztést.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke azt olvasta az előterjesztésben, hogy
a telek értéke 60 millió forintban van megállapítva. Tudják, hogy ez a telek már előbb
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is ki volt jelölve értékesítésre. Kérdése, hogy ez még a 2012-es vagy már egy új
érték megállapítás? Másik kérdése a működési költségre vonatkozik, hogy lehet-e
már tudni, hogy ez mennyi lesz és később az Önkormányzat részére milyen anyagi
terhet jelent? Ezzel kapcsolatban az Aréna jut eszébe.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a frissítés alatt van a 2012-es
szakvélemény. A héten megkapják és várhatóan a közgyűlésen már közölni is tudják.
Egy TAO-os pályázatról van szó, melyben elvárás a kapacitás terv. Ennek a
létesítménynek a kihasználtsága közel 100 %-nak kell lennie.
Németh Balázs az Alapítvány képviselője elmondta, hogy a kihasználtsággal
kapcsolatban készült egy fenntarthatósági terv, melyet csatolnak a pályázathoz. A 15
éves fenntartást az Alapítvány vállalja.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy Forgóné Kelemen Judit
valószínűleg arra gondolt, hogy ha 15 év után visszakerül az Önkormányzathoz, az
mennyibe fog kerülni az Önkormányzatnak. Ő, mint sportban élő és sportot szerető
ember nagyon örül annak, hogy egy ilyen jellegű beruházás megvalósulhat. Biztos
benne, hogy az úszásoktatáshoz hasonlóan az iskolák megszervezik a
korcsolyaképzést is, mely ugyanúgy hozzátartozik a mozgáskultúránkhoz. A
testnevelés órákba is be lehet tervezni. Olyan korszerű létesítményről beszélünk,
mely a városnak nem jelenthet aránytalanul nagy terhet. Ez egy nagyon nyereséges
együttműködés lehet a fiatalok egészséges életmódra nevelésében.
Koronczai Péter az Alapítvány képviselője elmondta, hogy ők 15 év után sem
szeretnének kivonulni Veszprém sportjából és további együttműködésben
gondolkodnak.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, örül annak, hogy ennek a hányatott sorsú
területnek rendeződni látszik a sorsa, mely valamikor szebb napokat is látott. Örül
annak is, hogy a terület a sporté marad és nem valamilyen ipari célra hasznosítják.
Azt is jónak tartja, hogy a labdajátékok mellett más sportágak is megjelennek.
Véleménye szerint egy mai fiatalnak futnia, úsznia és korcsolyáznia tudnia kell. Az,
hogy 15 év múlva mi lesz, nem tudjuk, de ilyen befektetést hosszú távra kell
tervezni.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy az iskoláknak továbbra
is megmaradnak azok a lehetőségek, amik már most is működnek a korcsolyázással
kapcsolatban?
Németh Balázs az Alapítvány képviselője elmondta, hogy jelen pillanatban is
működik a rendszer és megmarad ez a későbbiekben is, sőt bővíteni kívánják az
oktatási intézmények számát a korcsolya oktatásban.
Koronczai Péter az Alapítvány képviselője hozzátette, hogy ők is testnevelők, és
ismerik a problémákat, ezért tudják helyén kezelni ezeket a kérdéseket.
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Szűcs Attila a bizottság tagja elmondta, ő Jászberényben volt középiskolás, ahol
meghatározó szerepe volt a jégsportnak, így a korcsolyázásnak is. Személyes
tapasztalatai miatt is örül ennek a kezdeményezésnek, példaértékű fejlesztésnek
tartja, ami itt Veszprémben is meghatározó szerepet fog jelenteni a diákok életében.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
111/2015. (XII. 10.) határozata
Döntés a Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan (volt Dózsa úti
sportpálya) sportcélú fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a
fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról
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. december 17.
Halmay György elnök

4. Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy azt természetesnek tartja, hogy a
műfüves pálya kezelését a VFC-USE-re bízták. Most az ingatlan 1/5-ére jelentkezett
be a Futsal. Kérdezte, hogy mi indokolja azt, hogy az üzemeltetésre még egy
fenntartót jelenítenek meg. Az eddigi üzemeltető USE rendelkezik azokkal a
gépekkel, eszközökkel és tapasztalattal, amivel ezt a feladatot el tudják látni. Nem
érti, miért van szükség még egy szereplőnek a megjelenítésére ezen a területen.
Arról nem is beszélve, hogy ez a város költségvetésében egy újabb sort jelent majd.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, alaptétel volt, hogy nem emelkedhet az
intézmény fenntartási költsége. Ennek a füves területnek a kihasználtsága nem volt
olyan szintű, mint a többi rész. A füvet állandóan kezelni, locsolni kellett, de így sem
lehetett állandóan használni. Az volt az eredeti elképzelés, hogy az üzemeltető
használja a pályát, így vált lehetségessé, hogy az Önkormányzat részfeladattal éljen
az üzemeltető felé. Ezt megelőzően a TAO-os pályázatban szakmai partner volt a
Futsal Klub és ezt a lehetőséget nekik biztosítani kellett. Az üzemeltetés
szempontjából a Futsal Klub adta a jobb ajánlatot.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy egy ingatlanon két részfeladatot
kell megoldani. Ő is elfogadhatónak tartja azt, hogy aki üzemelteti a pályát, az
használja is egyben. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy más is használja, amikor
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éppen szabad ez a műfüves terület is. Hozzátette még, hogy a füves pályarészt
valóban nem lehetett sokat használni, mert alkalmatlan volt a gyakori terhelésre.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy a füves pálya azért volt
használhatatlan, mert annak előkészítése sem volt szakszerű. Abból a szempontból
viszont jó volt a megléte, hogy a gyerekek legalább megérezték a füves pálya
előnyét is. Gondja az, hogy a kiszolgáló rész nem készült el hozzá, így a másik
egyesület öltözőit használják, így egymásra vannak utalva.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy mindig is egymásra lesznek
utalva, hiszen mindketten labdarúgással foglalkoznak. Több olyan intézmény van,
ahol megosztoznak a működtetésben. A pályázat egyéb hátterét nem ismeri.
Józsa Tamás irodavezető hozzátette, hogy a létesítmény teljes egészében
önkormányzati tulajdonban van. A Futsal mint szakmai támogató volt jelen a
pályázatnál, viszont az üzemeltetésben a közbeszerzési eljárás során ő volt a jobb
ajánlattevő. A kiszolgáló épületnél, amit tavaszra terveznek már ő lesz a beruházó.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 7 tagja 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
112/2015. (XII. 10.) határozata
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
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. december 17.
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
113/2015. (XII. 10.) határozata
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém
belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz-ú ingatlanok) haszonkölcsön
szerződésen alapuló használatáról
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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. december 17.
Halmay György elnök

5. Beszámoló az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2015. évi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester, az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság elnöke
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy ő tagja ennek az
Emlékbizottságnak és jól tudja milyen széleskörű munkát végeztek. Vannak olyan
tagok, akik szinte a vállukon vitték ezt a kétéves munkát, amiért csak köszönet jár
nekik. Köszönet érte, hogy méltóan tudtak megemlékezni erről az időszakról. Volt
szerencséje Lengyelországban olyan temetőket látni, ahol magyar katonák sírjait
ápolják és jó volt látni, ahogy gondozzák, rendbe teszik a sírjaikat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
114/2015. (XII. 10.) határozata
Beszámoló az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2015. évi
tevékenységéről
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. december 17.
Halmay György elnök

6.Tájékoztató a 2015. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, azt a Bizottság
tudomásul vette.
7. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett
Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
Nagyné Czaun Marianna a tavaszi megbízásnál elmondta motivációit,
elképzeléseit, mely óta az a változás történt, hogy elvégezte a pedagógusi
szakvizsgát. Régóta dolgozik a Kossuth iskolában, melyhez erős érzelmi kötöttsége
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van. Három hónapja dolgozik megbízott intézményvezetőként és szeretné folytatni az
elődei által megkezdett munkát.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy milyen támogatottságot
kapott a nevelői testülettől és az alkalmazotti tanácstól.
Nagyné Czaun Marianna válaszában elmondta, hogy a nevelő testületi
értekezleten 100 %-os volt a támogatottsága, az alkalmazotti tanácstól 96 %-ban
kapott támogatottságot. Az a véleménye, hogy egy ilyen típusú intézményt csak
csapatban lehet jól működtetni és vezetni, ezért is örül a magas támogatottságnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
115/2015. (XII.10.) határozata
az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Kossuth Lajos Általános
Iskola vezetői megbízásának előzetes véleményezéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat
által működtetett Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola, vezetőjének
megbízásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága – közgyűlési átruházott hatáskörben eljárva támogatja, hogy az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Kossuth Lajos
Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására Nagyné Czaun Marianna
Veszprém, Lővey Klára u. 1. szám alatti lakost bízzák meg.
2. A Bizottság felkéri Némedi Lajos alpolgármestert, hogy a bizottsági
határozatot küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerülete igazgatójának.
Határidő:
2-es ponthoz
Felelős:

2015. december 11.
Némedi Lajos
alpolgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
8. A Veszprém MJV Önkormányzat Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2016. I. féléves munkaterve
Az előterjesztés előadója: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
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Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy neki van egy kiegészítése,
mégpedig a 2016. május 19-i ülésre. Szauer István tankerületi igazgatóval történt
egyeztetés alapján egy tájékoztatót kap a Bizottság az általános iskolai
beiratkozásokról. Igaz, hogy nem az Önkormányzat a fenntartó, de a működtetésnél
több feladat is érintheti az Önkormányzatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
116/2015. (XII.10.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának 2016. I. félévi munkatervének
meghatározásáról

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2016. I. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak
a Közgyűlés 2016. I. félévi munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a
napirendek előkészítéséért felelősöknek, az előterjesztések előadóinak és a
Bizottság tagjainak a munkatervet küldje meg.
Határidő:

2. pont tekintetében: 2015. december 31.

Felelős:
2. pont tekintetében: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő:

Matolcsi István
bizottsági referens

A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,45
órakor a bizottság ülését berekesztette.
K.m.f.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

