Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-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
Hegedűs Barbara Szilvia
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán

Meghívottak és megjelentek:
Angyal Éva irodavezető
Magasi Anikó irodavezető
dr. Dancs Judit csoportvezető
Szajkó Viktória csoportvezető
Kicska Andrea szervezési referens
Szauer István KLIK veszprémi tankerület igazgatója
Csiszárné Páricsi Marianna KLIK veszprémi tank. munkatársa
Sándor Mátyás Medgyaszay I. Gimnázium igazgatója
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő
megjelent. Elmondta, hogy Némethné Károlyi Jolán hivatalosan van távol, Zsigmond
György külföldön tartózkodik, Szűcs Attiláról nincs információja. Megállapította, hogy
a bizottság határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
19/2016. (III. 24.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. március 24-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
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1. Előzetes
kötelezettségvállalás
városmarketing
szolgáltatásvásárlási szerződés megkötéséhez

célú

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. A) Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei pályázati tevékenységéről 2015-2016. Években

és

B) A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos
2016 évi feladatok
C) Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése
céljából a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához
Előterjesztő:
3.

Brányi Mária alpolgármester

Veszprém Megyei Jogú Város
Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő:

Közbiztonsági

és

Bűnmegelőzési

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

4. Véleménynyilvánítás a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium névváltoztatásáról
Előterjesztő:

Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

5. Javaslat a 2016. évi sporttámogatások felosztására
Előterjesztő:

Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

6. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Előzetes kötelezettségvállalás városmarketing célú szolgáltatásvásárlási
szerződés megkötéséhez
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy több kérdése is van, először az, hogy
mi az oka a változásnak? Az előző szerződés egy három lábon álló különböző
feltételeket tartalmazó részből állt, ha jól emlékszik szolgáltatásvásárlási, utánpótlás
és működési feltételek szerepeltek benne. A másik kérdése, hogy miért késett ennyit
a szerződés megkötése, hiszen máskor már a lejárat előtt ez megszületett. A
harmadik kérdése pedig az, hogy van-e annak veszélye, hogy áprilisban a
közbeszerzési bizottság a kiírás alapján nem ezt a kézilabda csapatot választja.
Magasi Anikó irodavezető elmondta, hogy komoly jogi előkészítés előzte meg az
anyag elkészítését. Ez egy előzetes kötelezettségvállalás a szerződés megkötésére,
annak feltételeit a közgyűlési döntés után dolgozzák ki. A csúszás is annak tudható
be, hogy alaposan meg kellett vizsgálni a lehetőségeket, hogy milyen módon lehet
támogatni az egyesületet, hogy az jogilag rendben legyen.
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Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy ennek a kötelezettség
vállalásnak van már előzménye a város sportéletében. A kérdése az, hogy a
városmarketing részében várható-e valamilyen változás az előzőhöz képest, vagy
pedig ugyanazok a tevékenységek fognak megvalósulni, mint az előző szerződésben?
Magasi Anikó irodavezető elmondta, hogy egyelőre nem terveznek eltérést az
előzőtől, az eddigi gyakorlatot követik ez ügyben.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, reméli, hogy jogilag is rendben lesz
minden, hiszen olyan értéket képvisel ez a csapat, amit hosszú éveken keresztül
sikerült ilyenné kialakítani. Ebben az időszakban éri el a csapat teljesítőképessége
csúcsát, hiszen akár a bajnokok ligája győztese is lehet, de ezt a küszöböt nagyon
nehéz lesz átlépni. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy más területen is erősödik a
kézilabda például Szegeden, amit Csányi úr be is jelentett, hogy két év múlva
bajnokok kívánnak lenni. Tehát azt kéri mindenkitől, aki ezzel a területtel foglalkozik,
hogy kellő felelősséggel, gondossággal és érzékenységgel járjon el ez ügyben.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy Veszprémet ma Európában a
kézilabda csapata teszi ismertté. A sporthoz kapcsolódó gazdasági lehetőségek, a
sport turizmus, az emléktárgyak vásárlása mind hozzákapcsolódik a sporthoz.
Ezekben a város olyan lehetőségeket birtokol, amit nem lehet kihasználatlanul
hagyni. A sport, főleg ilyen szinten hihetetlenül nagy verseny, ami hozhat sikereket,
de veszteségeket is. Több egyesületről is tudjuk, hogy volt, amikor szebb napokat is
megéltek, mára nem számottevők. Nekünk meg kell őriznünk a sportszakmai
sikereket, de vele együtt és azt kihasználva a városmarketinget is erősíteni kell
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 4 tagja 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
20/2016. (III. 24.) határozata
Előzetes kötelezettségvállalás városmarketing célú szolgáltatásvásárlási
szerződés megkötéséhez

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. március 31.
Halmay György elnök

2. A) Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei pályázati tevékenységéről 2015-2016. Években

és

B) A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos
2016 évi feladatok
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C) Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése
céljából a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke kérdezte, hogy hol tart a városi
konzultáció? Van egy elfogadott döntése az önkormányzatnak, hogy a város
konzultációt folytat 16 pályázati projekttel kapcsolatban. Eben a tájékoztatóban
szerepel többek közt a biomassza fűtőmű is, ami ennek a konzultációnak a része. A
kérdőívek postaládába juttatásának időszaka március 5 és 10 között lett volna. Hol
tart a konzultáció szervezése?
Magasi Anikó irodavezető elmondta, hogy valóban volt az adatmódosítások miatt
csúszás, de már nyomdakész állapotban vannak a kérdőívek és rövid időn belül
elindulhat a konzultáció.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy az óvodák nagy része nagyon
jó és aktív pályázó, sok nyertes van köztük. Ezt lehet elmondani a Lovassy és Vetési
gimnáziumokról is. Sajnos az általános iskolák kevésbé aktívak, persze ehhez kell
olyan pályázati kiírás is, amire lehet érdeklődni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a talajtani vizsgálatok
miatt meghiúsult színházkerti mélygarázs helyett új helyet keresett az önkormányzat.
Van-e erről valamilyen információ, és hol lehet a talajtani vizsgálatot megtekinteni?
Józsa Tamástól nem kapott rá választ és az a kérdése, hogy hol lehet ezeket a
tanulmányokat megnézni?
Szajkó Viktória csoportvezető elmondta, hogy tudomása szerint a tanulmányt a
Városfejlesztési Irodán lehet megtekinteni, ők rendelték meg. Az új helyszínről
szerinte még nem született döntés.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az „A” résszel kapcsolatban nem
kell szavazni, az tájékoztató jellegű. A bizottság ezt tudomásul vette.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 4 tagja 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
21/2016. (III. 24.) határozata
A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos
2016 évi feladatokról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:

2016. március 31.
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Felelős:

Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
22/2016. (III. 24.) határozata
Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése céljából a
TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához

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. március 31.
Halmay György elnök

3. Veszprém Megyei Jogú
Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő:

Város

Közbiztonsági

és

Bűnmegelőzési

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy csaknem 1,5 év
kellett ahhoz, hogy ez a koncepció megszülessen. Aki végig olvasta annak lehet olyan
érzése, hogy a gazdasági programot, az ITP-t vagy valamelyik előzetes tanulmányt
olvassa. Az anyagon belül egy kisebb terjedelem található, ami magával a
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióval kapcsolatos. Ennek a bizottságnak a
profiljából kiindulva a fiatalokra szeretne utalni, akiket a koncepció megírása során
jobban be kellett volna vonni ebbe a munkába. Veszprémben működik egy rendészeti
képzés és nekik ebben a munkában érdekes feladat lehetett volna részt venni. A
Közjóléti Bizottság ülésén kiderült, hogy a fiatalok szórakozási szokásait nem
vizsgálták, hanem általános információkból indultak ki. Véleménye szerint ennek a
koncepciónak alappillére kell, hogy legyen ez a kérdés, hiszen foglalkozik a
droghasználattal, a fiatalok áldozattá válásának különböző formáival, viszont a
szórakozási szokásokat nem vizsgálta.
Pedig az alapinformációk birtokában lehetett volna egy valóban jó koncepciót, illetve
stratégiát felépíteni. A SWOT analízisbe a Jobbik által javasolt migrációs probléma
bekerült, ennek örül. Ha valaki végigolvassa a SWOT elemzést akkor bizony kiderül,
hogy kevés a pénz, kevés a rendőr, tehát ugyanazok az általános problémák
jellemzik a bűnmegelőzés helyzetét mint egyébként az egész magyar társadalmat.
Ebből kiindulva úgy érzi, kissé felemásra sikeredett ez a koncepció. Vannak benne
olyan jó, pozitív elemek amiket támogatni lehet, de nincs mellette konkrétan
megjelölve, hogy milyen cselekvési elv mentén fogunk majd egy-egy állapotba
eljutni. A katasztrófavédelem is be lett vonva ebbe a munkába és innen lehetett
megtudni, hogy Veszprémben vannak kifejezetten veszélyes üzemek. Véleménye
szerint legalább a Közgyűlés tagjait érdemes lenne erről tájékoztatni, hogy a város
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melyik részén működnek ezek a veszélyes üzemek. Azt gondolja, hogy egy esetleges
vészhelyzet esetén legalább a helyi képviselőnek tudnia kellene erről. A többi
kérdéseit az előző bizottsági üléseken felvetette, ezt nem kívánja megismételni.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, érdekes, hogy a Pénzügyi Bizottsági
ülésen az hangzott el, hogy milyen alapos anyagról van szó. Ő sok mindenben nem
osztja a képviselő asszony által elmondottakat, mert úgy érzi, hogy Veszprém egy
nyugodt, élhető város. Biztonságosnak érzi, főleg az utóbbi időszakban, pedig már
közel hatvan éve lakik itt. Persze mindig vannak olyan helyzetek és kérdések, amivel
foglalkozni kell. Ő elsősorban az iskolai területtel foglalkozott és külön kiemeli az
iskolarendőr kérdését, mert véleménye szerint az egész kiválóan működik. Napi
kapcsolat van az iskolák és a rendőrök között. Az iskolák is terveznek a
tananyagaikba olyan kérdéseket, mint a droghasználat vagy az internetes bűnözés,
amivel meg tudják akadályozni a fiatalok áldozattá válását. Szerencsére
Veszprémben nem hallani olyan esetekről, amiben a fiatalokat bántalmazás éri.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy furcsa lenne, ha ő dicsérné ezt az
előterjesztést, de azt el kell ismerni, hogy sokan, sokat dolgoztak rajta, sok adat állt
össze. Hiányolja azonban azt, hogy a XXI. században, amikor ilyen technika,
térfigyelő áll a rendelkezésre, akkor az a gond, hogy nincs hozzá ember, aki ezeket
figyelemmel kísérné és intézkedni is tudna. Ehhez meg kell teremteni a személyi és
az anyagi feltételeket is.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy az igaz, hogy
általánosságban jó a közbiztonság. Vannak azonban olyan neuralgikus pontok, amire
nagyobb figyelmet kellene fordítani. Ilyen a Haszkovó 18 és környéke illetve a
Házgyár u. 1. A hétfői bizottsági ülésen kérte is, hogy szülessen egy olyan határozat,
ami különös figyelmet szentel ennek a két említett területnek. A rendőrség
képviselője is megerősítette, hogy folyamatos a kábítószer jelenléte, folyamatos a
kiskorúak veszélyeztetése a Házgyár u. 1-ben, tehát bőven lenne ott mivel
foglalkozni.
A Házgyár u. 1-gyel kapcsolatban rendelkezik olyan felvételekkel, ami azt bizonyítja,
hogy ott még messze nincs rend és messze van az ideális állapotoktól. Elmondhatjuk
a pozitív véleményeinket, de nem szabad elfeledkezni a negatív jelenségekről sem.
Az iskolarendőrrel kapcsolatban is az a véleménye, hogy pont akkor nincs ott a
rendőr, amikor szükség lenne rá. Az iskolákban vannak verekedések, jelen van a
kábítószer, tehát nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Nem a Szilágyi
iskolára gondol, de máshol ez gond.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy nyilván vannak gondok, de
összességében jónak mondható a város és az iskolák helyzete. Természetesen
vannak tennivalók és ezért is született ez az anyag, hogy a hiányosságokat
kiküszöböljék. Ez az ő véleménye, ő így látja a város közbiztonsági helyzetét.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 4 tagja 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
23/2016. (III. 24.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Koncepciójának jóváhagyása
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. március 31.
Halmay György elnök

4. Véleménynyilvánítás a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium névváltoztatásáról
Előterjesztő:

Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy két kiegészítést szeretne az
előterjesztéshez fűzni. Az egyik, hogy az anyag előkészítésének és végrehajtásának is
a felelőse Angyal Éva irodavezető és nem Matolcsi István. A másik, hogy ez a
módosítás felkerült a honlapra is.
Szauer István a KLIK Veszprémi Tankerület Igazgatója elmondta, hogy először az
előbb tárgyalt napirendi ponthoz van két észrevétele. Az egyik az általános iskolák
pályázati tevékenységével kapcsolatos, amely rajtuk keresztül működik és megjegyzi,
hogy amennyiben a bizottság igényli, tud tájékoztatást adni róla. A másik az
iskolarendőrök működése. Bűnmegelőzési referensek dolgoznak az iskolákban,
elsősorban a szakmunkás iskolai területen, és amíg ez hozzájuk tartozott, olyan
információja volt, hogy továbbfejlesztik a referensi hálózatot. A névváltoztatással
kapcsolatban elmondta, hogy a Medgyaszay iskola különleges helyet foglal el a város
iskolai életében, még akkor is ha állami tulajdon, illetve maradt ki a város életéből.
Amikor ők átvették az iskolát már csak nyomokban volt felfedezhető a szakmunkás
képzés. Az idei évtől kezdve pedig már tiszta profilú gimnázium lesz. A tetőfedő
tagozatot sem szüntették meg, hanem áttették a Táncsics iskolába. A mostani név a
leendő iskola jellegét nem fedi le, az a tetőfedéshez és az építőiparhoz kötődik.
Sokan még ma is azt hiszik, hogy ez egy tetőfedő, szakmunkás iskola. Sajnos a
köztudatban még mindig ez van, ezért vált szükségessé a névváltoztatás is.
Kezdetben természetesen egy sporthoz kötődő néven gondolkodtak, de ilyet nem
találtak. Úgy gondolták, hogy egy történelmi név jobban megfelelne a jövőre való
tekintettel is. 1848-as történelmi névben gondolkodva Noszlopy Gáspár lett a
javaslatuk. Az országban már működik egy általános és egy szakképző iskola, most
pedig lehet egy gimnázium is ezen a néven. Noszlopy Gáspár életrajzát az
előterjesztés mellé csatolták. Az államtitkárság bevezette azt a gesztust, hogy
minden önkormányzattól véleményt kérnek, akár intézményvezetői, akár
névváltoztatásról van szó. Némely önkormányzat ezt furcsállotta, mert ha nem ők
működtetik az iskolát, akkor minek foglalkozzanak vele. Még is csak furcsa lenne, ha
az adott település polgármestere az újságból tudná meg, hogy településén új nevű
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oktatási intézmény működik. Ezért is kérték a Veszprém város képviselő testületének
véleményét is ez ügyben.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy számára ilyen ügyekben az a
legfontosabb, hogy az adott oktatási intézmény hogyan vélekedik. Az anyagban az
olvasható, hogy ők ezt támogatják, ezért ő is csak ezt teheti.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a Jobbik is
természetesen támogatja ezt az átnevezést. Örül annak, hogy egy pozitív történelmi
személyiséget sikerült találni, mert általában Veszprém esetében ez nem mindig van
így, de most ez egy jó választás volt.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
24/2016. (III.24.) határozata
Véleménynyilvánítás a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium névváltoztatásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Véleménynyilvánítás a Medgyaszay István
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium névváltoztatásáról” című előterjesztést és
a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a tervezett névváltoztatással egyetért és javasolja,
hogy a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium a
2016/2017-es tanévtől a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium nevet
vegye fel.
2. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a bizottsági
határozatot küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerülete igazgatójának.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős:
Halmay György
a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Angyal Éva Irodavezető
5. Javaslat a 2016. évi sporttámogatások felosztására
Előterjesztő:

Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a sportegyesületek támogatása
hasonló módon és nagyságrendben történt, mint az elmúlt évben. Egy változás van,
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az, hogy a hagyományos egyesületek körébe bekerült két diáksport egyesület, a
Szilágyi DSE mint a veszprémi futsal utánpótlás egyesülete illetve a Dózsavárosi DSE
vívás sportágban.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy régóta terveznek sporttámogatást, de
arra nem emlékszik, hogy a tartalékalapon ne szerepeljen összeg. Tudja, hogy a
tavalyi 19 millió forint kirívó eset volt, de annak is meg volt a helye. Bármi történhet
az év közben, váratlan esemény, rendezvény. Reméli, hogy lesz majd egy menekülő
út vagy lehetőség a támogatásra az év során.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a polgármesternek és a
képviselőknek is van saját keretük, amihez lehet bármikor kérelemmel fordulni ilyen
esetekben. Azt viszont megjegyezte, hogy nem tartja szerencsésnek, ha szülő fordul
kérelemmel az Önkormányzathoz. Ezt az egyesületnek kell megtennie, aminek van
elnöke, vezetése, és akiknek a működtetés a feladatuk. Őt is sokan megkeresik
sporttámogatás ügyekben.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy neki is az egyik
kérdése a tartalékalapra vonatkozott volna. A másik a Szilágyi DSE-vel kapcsolatos,
akik 150 gyerekkel foglalkoznak, de lehet-e tudni, hogy a Dózsavárosi DSE-ben hány
gyerekkel foglalkoznak? Azért kérdezi, mert a támogatási összegben jelentős a
különbség kettőjük között.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy pontos adatot nem tud
mondani, de a Dózsavárosi egyesület jóval kevesebb gyerekkel foglalkozik, mint a
Szilágyi DSE.
Nehéz összehasonlítani a sportágakat, hiszen mindenhol más feltételekkel dolgoznak
és más eltérő kiadások jelentkeznek a működtetés közben. A vívásban is vannak
olyan kiadások, mint a vívóruha, vagy az eredményjelző berendezés, ami az átlag
kiadásoktól eltérő igényű. Meghatározó a versenyek száma, a nevezési díj vagy az
utazási költségek, ami még meghatározhatja a működési költségeket. Ezek olyan
sportszakmai kérdések, amiben benne kell élni és azokat megtapasztalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
25/2016. (III. 24.) határozata
a 2016. évi sporttámogatások felosztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a „Javaslat a 2016. évi sporttámogatások felosztásáról” szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az átruházott hatáskörben a verseny és élsport keretein belül felosztható 35.500 eFtról az alábbiak szerint rendelkezik: (melléklet szerint)
e Ft

10

Működési támogatásokra:
Rendezvényi támogatásokra:
Iskolai területi sportversenyekre:
Nemzetközi szintű sportversenyekre:

27.000 Ft
3.500 Ft
4.000 Ft
1.000 Ft

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

Határidő:

a szerződések megkötése: 2016. május 31.
a támogatási összegek kiutalása: 2016. december 31.

Felelős: Halmay György elnök
Végrehajtásért felelős köztisztviselő: Matolcsi István
Sport referens
6. Egyebek

Illés Zoltán a bizottság tagja kérte, hogy a januári bizottsági ülésen a „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” című napirend
tárgyalása során az általa elmondott „Már a kandidálás is 28-40 milliárd dollár
nagyságú összegbe kerül, tehát egy vesztes pályázat is rengeteg pénz felemészt”
megjegyzését kéri módosítani miszerint nem dollárról hanem természetesen forintról
van szó.
dr Dancs Judit csoportvezető elmondta, hogy a januári jegyzőkönyv javítására
nincs lehetőség, de a mostani jegyzőkönyv tartalmazni fogja a kérést.
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

