Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. január 21-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
Kicska Andrea szervezési referens
Mészáros Éva csoportvezető
Gadár László Várfok Alapítvány elnöke
Takács Emese Lélektér Alapítvány elnöke
Hegyiné Horváth Éva Óvodai Munkaközösség vezetője
Kungliné Martin Marianna óvodavezető helyettes
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő
megjelent. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, majd ismertette a
napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
1/2016. (I. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. január 21-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
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1. Döntés a Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) ingatlan
fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a fejlesztéshez szükséges
hozzájárulásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. Beszámoló a Veszprémi
tevékenységéről

Települési

Értéktár

Bizottság

2015.

II.

félévi

Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
3. Társadalmi konzultáció lefolytatása a
nagyberuházásokról
Előterjesztő:
Porga Gyula polgármester

2020-ig

terjedő

városfejlesztési

4. Döntés a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros által 2024. évi XXXIII.
Olimpiai Játékok, valamit a XVII. Paraolimpiai Játékok Budapesten történő
megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő garanciavállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi
Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
7. Tájékoztató a Várfok Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Gadár László kuratóriumi elnök
Várfok Alapítvány
8. Egyebek

Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya)
ingatlan fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a fejlesztéshez
szükséges hozzájárulásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy már többször tárgyaltak ebben a
témában, és a mostani anyagban a 2368/10 hrsz megjelölés az egész területet
takarja, múltkor pedig technikai okok miatt ez megosztva volt. Kérdése, hogy van-e
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ennek jelentősége és a továbbiakban egységesen ezt a helyrajzi számot fogják
használni?
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy ez egy technikai megosztás volt a
használat érdekében, földhivatali átjegyzésre nem került sor. A 2016-os év egy
átmeneti időszak lesz, mert az üzemeltetési szerződés erre az évre vonatkozik, ami
egy próba év lesz.
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
2/2016. (I. 21.) határozata
Döntés a Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya)
ingatlan 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:

2016. január 28.
Halmay György elnök

2. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
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
3/2016. (I. 21.) határozata
Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
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:

2016. január 28.
Halmay György elnök

3. Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról
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Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke kérdezte, hogy elkészült-e már az a
kérdőív, ami a lakosság számára postai úton lesz kiküldve? Véleménye szerint jó lett
volna ezt a kérdőívet az előterjesztéshez csatolni, mert így nem tudják miről fognak
szavazni. Ez egy fontos eleme lett volna az előterjesztésnek. Ő már előzetesen is
kíváncsi lett volna, hogy milyen kérdéseket tesznek fel a konzultáció során és ezek a
brossurák melyen mértékben fejtik ki az elképzeléseket a fejlesztésekkel
kapcsolatban, esetleg azokat a technológiákat, amelyek az egyes elemeket érinti.
Továbbra sem tiszta számára, hogy a konzultáció során milyen projekteket fognak
ismertetni és bemutatni. Azt gondolja, hogy ezek az időrendben sem fognak
beleférni, hiszen olyan nagyságrendű kérdésekről van szó, amit ilyen rövid idő alatt
nem lehet feldolgozni ezért számára komolytalanak tűnik ez az akció. A
konzultációnak pontosan az lenne a szerepe, hogy a projekteket teljes mértékben
egyezteti a lakossággal, bemutatják a legszélesebb paraméterek mentén és majd ez
után dönthetnek az emberek arról, hogy mit szeretnének, és mire mondanak igen
vagy nemet.
Lakossági véleményeket várnak, de ezek között már vannak olyan projektek, amik
már nem csak az elképzelés szintjén vannak és kemény pénzeket öltek bele
Az sem tiszta számára, hogy a kérdőívek hitelességét hogyan lehet majd
megállapítani.
Az uszoda konzultációból kiindulva is csak 7% visszajelzéséből állapították meg hogy
legyen-e uszoda és hol. Ezt komolytalannak tartja és továbbra is az a véleménye,
hogy egy népszavazás lett volna a legjobb megoldás, akár úgy is, hogy az összes
elképzelést fel lehetett volna sorolni, vagy legalábbis azokat, ami megosztja a
lakosságot.
Véleménye szerint ez a módszer kevés lesz ahhoz, hogy széles körű vélemények
alapján tudjanak dönteni.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy ő üdvözöl minden olyan
kezdeményezést, ahol a lakosságot bevonják a döntésekbe. Ez a mostani
kezdeményezés szükséges, de nem elégséges feltétele a megoldásnak. Az előbb
említett uszoda 7 %-a mutatja, hogy az kevés, nem szabad és nem érdemes belőle
következtetéseket levonni. A várospolitikának van egy olyan eleme, mint a
népszavazás, amikor nem csak véleményt mond az elképzelésekről, hanem a döntést
maga meghozza. Ezt olyan típusú kérdéseknél, ami a város életét jelentősen
meghatározzák, nem szabad elvetni és a lehetőségét nyitva kell hagyni. Példának
említi a színházkertbe tervezett parkoló kérdését, ami nagyon foglalkoztatja az
embereket. Ennek a kérdésnek a tisztázására a konzultáció nem lesz alkalmas. Azt a
kezdeményezést, ami az emberek véleményére kíváncsi azt mindig támogatni tudja.
Szűcs Attila a bizottság tagja elmondta, hogy negyedszázad telt el a rendszerváltás
óta és még mindig tanulni kell a demokráciát. Ez egy új fejezet a város demokratikus
életében, hogy igyekeznek a döntés hozatali szintig felhozni az emberek véleményét,
ami lehetőséget is tanulni kell. Az emberekben bizonyos apátia van és az említett
uszodai visszajelzési alacsony részvéte is ennek tudható be. Bátorítani szeretné
mindkét oldal szavazóit is, hogy ha fontosnak érzik, hogy kikérik a véleményüket
akkor azt támogassák mert szükség van az állampolgárok véleményére is.
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Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a konzultáció újszerű fejezet a
város életében, eddig nem volt ilyen. A népszavazás az egy teljesen más kategória. A
konzultációban megkérdezi a lakosság véleményét, de nincs jogi következménye. A
város vezetése szeretné tudni mi a vélemény az elképzeléseiről, ugyanúgy, mint a
belváros felújításakor. Bízik benne, hogy a város polgárai élni fognak ezzel a
lehetőséggel és nagyobb számban, mint az elmúlt időszakban és ez pozítiv hatással
lesz. Ő fontosnak tarja a konzultációt amit nem szabad összetéveszteni a
népszavazással. Hozzátette még, hogy az Önkormányzat bizottságainak és
közgyűlésének ülései is nyilvánosak, ahol bárki elmondhatja a véleményét. Az
előterjesztések pedig megtalálhatóak a város honlapján, minden anyag elérhető és
elolvasható, tehát a nyilvánosság biztosított, ami erősíti a konzultációt.

Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy fontos, hogy
megkérdezzék a lakosság véleményét milyennek szeretné látni a városát. Jónak tartja
ezt a konzultációt ami most készül, de az uszodával kapcsolatos eredmények
tapasztalatait azonban le kell vonni. Ha a levelek kimennek előtte feltétlen fontosnak
tartja, hogy a sajtóban legyen meg a kellő felhívás és tájékoztatás ezzel
kapcsolatban. A Veszprém 7Nap-on kívül a tévében és a Napló újságban is
tájékoztassanak és nyilatkozzanak a város vezetői ezekben a témákban.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, hogy nem a
szükségességét vitatja ennek a konzultációnak hanem a tartalmából a kérdőívből
szeretne többet látni.
Úgy gondolja, hogy ezek között az elképzelések között több olyan is van, ami
többfordulós konzultációt is megérdemelt volna. A népszavazás igaz, hogy igen-nem
kérdése, de fontos, hogy előtte annak tartalmát megismerjék az emberek, hogy
dönteni tudjanak. A problémája az, hogy nem mindegy, ha épül egy bio-fűtőmű
Veszprémben, az hol épül meg, milyen technológiával működtetik, annak milyen
környezeti, gazdasági hatásai vannak. A konzultáció éppen ezt szolgálta volna és itt
lehetett volna megkérdezni az emberek véleményét. A problémája továbbra is azzal
van, hogy az emberek nincsenek, vagy nem lesznek tisztában a projektek
tartalmával.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a képviselő asszony figyelmét
elkerülte az előterjesztésbe az a mondat, hogy „a kérdőív felületén keresztül a
kitöltők nem csak egyetértésükről, vagy annak ellenkezőjéről nyilatkozhatnak az
egyes nagyberuházásokkal kapcsolatban, hanem lehetőséget biztosítunk egyéni
véleményük, igényeik megfogalmazására”. Tehát itt többről van szó, véleményt
fejthet ki, ezért több mint egy népszavazás, ahol csak igen és nemmel válaszolhat.
Ők önkormányzati képviselők, akik a megválasztásuk útján képviselik a lakosságot,
ezért szükséges a véleményüket a döntések előtt megismerni. Ez egy előrelépés az
ilyen ügyeknél, aminek örülni kell és továbbfejleszteni azt.
Józsa Tamás irodavezető köszöni, hogy a bizottság ilyen figyelmet szentel ennek a
kérdésnek. valóban itt egy konzultációról van szó, ami sokkal több, mint egy kérdőív.
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A háztartásokban való eljutatásának és visszajutatásának módja folyamatban van. A
projektek véleményezésére lesz lehetőség egy 1-től 7-ig megjelölt skálán. Egy honlap
készítése is tervben van, vagy pedig a meglévő honlapon egy külön felület fog ezzel
foglakozni. A polgármester és az alpolgármesterek is rendelkezésre fognak állni
megjelölt időpontokban és lehet velük konzultálni. Véleménye szerint erre a két
hónap elegendő lesz, de több időt nem tudnak rászánni, mert áprilisig több feladatot
is meg kell oldani ehhez kapcsolódóan. Az a cél, hogy minél nagyobb felületen legyen
lehetőség elérni az ezzel kapcsolatos információkat és rendelkezésre állni. A
projektekről egyenként is lehet majd a későbbiekben véleményt mondani. A
polgármester és a hivatal dolgozói is ebben segítséget fognak nyújtani.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke megköszönte kabinetvezető úr
válaszát mely megerősítette az általa is elmondottakat.
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
4/2016. (I. 21.) határozata
Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról
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:

2016. január 28.
Halmay György elnök

4. Döntés a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros által 2024.
évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamit a XVII. Paraolimpiai Játékok
Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal
összefüggő garanciavállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy már a címre is jó ránézni abból a
szempontból, hogy a Veszprém név és az olimpia fogalom együtt szerepelnek és
összekapcsolódhatnak. Az ő élete a sport körül zajlott, tehát nem kell meggyőzni
arról, hogy milyen fontos dologról van szó. Örül, hogy csatlakozhatnak ilyen
eseményhez. Felhívja azonban a figyelmet, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor
nagyon oda kell figyelni, hogy e döntéseknek milyen eredményei lesznek. Az olimpiai
rendezéseknél tudható volt, hogy kinél milyen veszteségeket vagy nyereségeket
okozott az olimpia, tehát vannak példák rá, hogy jól is ki lehet jönni, de sajnos
rosszul is lehet járni. Ő úgy gondolja, hogy bár az olimpia Budapesten lesz, de
véleménye szerint ez minden magyar olimpiája lesz. A vezetők felelőssége, hogy
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milyen döntéseket hoznak, annak milyen hatása lesz, tehát jól meg kell gondolni
azokat. Már a kandidálás is 28-40 milliárd dollár nagyságú összegbe kerül, tehát egy
vesztes pályázat is rengeteg pénz felemészt
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a MOB és a magyar sport
részvétele az olimpiai mozgalomban betöltött szerepe kötelez minket arra, hogy
abban továbbra is aktívan vegyünk részt. Magyarország régi vágya, hogy olimpiát
rendezhessen, amit már többször meg is pályázott, de különböző okok miatt azt nem
tudta megvalósítani. A másik dolog az, hogy a 2024-es olimpia egy költségtakarékos
olimpia lesz, ami elvárás a rendező várostól, ami újfajta szemléletet tükröz. Ezért is
lehet nekünk esélyünk, ami mellett még épülnek is az új létesítmények hazánkban.
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
5/2016. (I. 21.) határozata
Döntés a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros által 2024. évi
XXXIII. Olimpiai Játékok, valamit a XVII. Paraolimpiai Játékok Budapesten
történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő
garanciavállalásról
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:

2016. január 28.
Halmay György elnök

5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodák nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő:
elnöke

Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az eddig jól bevált és
megszokott módon lesz az óvodai nyitva tartás.
Angyal Éva irodavezető hozzátette, hogy az óvoda vezetői igyekeztek úgy kialakítani
az óvodák nyitvatartási rendjét, hogy az azonos körzetbe tartozók közül egy mindig
nyitva legyen.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság jelen levő
7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
6/2016. (I.21) határozata

a fenntartásában működő óvodák nyitvatartási rendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Döntés a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyitvatartási
rendjéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Jóváhagyja a fenntartásában működő óvodák nyitvatartási rendjét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal.
2. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a határozatban
foglaltakról, a határozat megküldésével tájékoztassa az Önkormányzat
fenntartásban működő óvodák vezetőit, továbbá gondoskodjon az óvodák
nyári nyitvatartási rendjének közzétételéről a helyi médiákban, valamint
Veszprém város honlapján.

Határidő: 2016. február 5.
Felelős: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő:Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy szeretné megköszönni Barcza
Béláné óvodavezető színvonalas munkáját. Dózsavárosi képviselőként nagyon jól
ismeri az óvoda és a vezető munkáját, amit csak dicsérni tud. Bízik benne, hogy újra
benyújtja majd a pályázatát

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
7/2016. (I.21.) határozata

a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírásáról
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I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben eljárva– a Veszprémi Vadvirág Körzeti
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbi
pályázatot írja ki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága közgyűlési
átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Veszprémi Vadvirág Körzeti
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör, óvodapedagógus
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2016. augusztus
16-tól 2021. augusztus 15-ig
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Avar u. 7/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
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-

-

magyar állampolgárság
büntetlen előélet,
cselekvőképesség
óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
egészségügyi alkalmasság,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
- az óvodai nevelés terén szerzett tapasztalat.
Illetmény és egyéb juttatások:
A köznevelési törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
vagy azt megszünteti
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő
tárgyalást kéri vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
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A pályázót a Köznev. tv. 83.§ (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek
véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő lejártát
követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői
megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2016. augusztus 16-tól
tölthető be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételéről

-

a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,

-

az Oktatási és Kulturális Közlönyben,

-

az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

II. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Veszprém
Megyei Naplóban tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázatot tett közzé a
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidő: 2016. január 29.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselők:
Angyal Éva irodavezető
Kovács Judit csoportvezető

7. Tájékoztató a Várfok Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Gadár László kuratóriumi elnök
Várfok Alapítvány
Gadár László a Várfok Alapítvány elnöke elmondat, hogy a Várfok Alapítvány a
város megbízásából működteti az Ifjúsági Házat. A 2002-ben alapított Várfok
Alapítvány 13 éves működése során alapvető céljának tekintette a veszprémi fiatalok
segítését, segítség nyújtását speciális élethelyzeteikből adódó problémáik
megoldásában, valamint az ifjúsági szakma fejlesztését, az ifjúságot segítők közötti
aktív kapcsolat kialakítását. Az Alapítvány munkáját az elmúlt három évben a 2012ben nyertes TÁMOP projekt elnyerésével létrehozott Veszprémi Ifjúsági Ház határozta
meg alapvetően, ezen kívül az országos és nemzetközi ifjúságszakmai folyamatokba
való aktívabb bekapcsolódás a legfontosabb feladatunk volt. Az ifjúsági ház 2013.
nyara óta a Bajcsy-Zsilinszky utca 9. szám alatt található ingatlanban működik, és a
folyamatos fejlesztésekkel mindig próbálja az aktuális változásokat lekövetni. A
Várfok Alapítvány a céljait elérte, és kiemelkedő szereplője volt a város ifjúsági
életnek, és utat tört a Veszprémi Ifjúsági Ház számára. Bebizonyosodott, hogy
szükség van egy fiataloknak szóló helyre, ahol a szabadidő hasznos eltöltésére, az
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önkéntes munka által a fiatalok kiteljesedésére, fejlődésére van lehetőség. Az
alapítvány azonban 2016-ban - elsősorban anyagi okok miatt- megszűnik,
tevékenységét befejezi. Minden tapasztalatot, és a 13 éves működés során
megszerzett tudás átadásra került a Lélektér Alapítvány számára, akik az Ifjúsági Ház
tovább üzemeltetőjeként szervezik a fiataloknak szóló programjaikat, teret adnak
kibontakozásukhoz.
Takács Emese Lélektér Alapítvány Elnöke elmondta, hogy 2009-től működnek és a
kezdetektől fogva együttműködnek a Várfok Alapítvánnyal. Ettől az évtől kezdve az ő
alapítványuk veszi át az Ifjúsági Ház működtetését. Igyekeznek az elmúlt évekhez
hasonlóan színvonalas és minden fiatal számára kielégítő munkát végezni.
Halmay György a bizottság elnöke megköszönte a Várfok Alapítvány eddig végzett
színvonalas munkáját és sok sikert kíván a Lélektér Alapítvány munkájához.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, azt a
Bizottság tudomásul vette.

A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,55
órakor a bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

