Jegyzőkönyv

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 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
Hegedűs Barbara Szilvia
Némethné Károlyi Jolán
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Szűcs Attila
Zsigmond György

Meghívottak és megjelentek:
Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezető
Magasi Anikó irodavezető
dr. Dancs Judit csoportvezető
Józsa Tamás irodavezető
Schmidt István irodavezető
Kicska Andrea szervezési referens
Szauer István KLIK veszprémi tankerület igazgatója
Csiszárné Páricsi Marianna KLIK veszprémi tank. munkatársa
Hegyiné Horváth Éva Óvodai Munkaközösség vezetője
Barcza Béláné
Takácsné Kovács Éva
Dénes Zsuzsanna irodavezető
Bíró Orsolya referens
Horváth Szilárd Deák F. Általános Iskola igazgatója
Fehér Csaba Középiskolai Kollégium 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.
A napirendi pontokkal kapcsolatban 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
26/2016. (IV. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. április 21-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására kerül
sor:
1. Önkormányzati tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosítása
Az előterjesztés előadja:
3.

Döntés a Veszprém Városi Sportuszoda létesítésének helyszínéről és
ingatlanvásárlási adásvételi szerződés jóváhagyásától
Az előterjesztés előadja:

4.

Porga Gyula polgármester

Porga Gyula polgármester

Emléktábla elhelyezése a Dózsa Iskola épületére Eisenbeck István
iskolaigazgató tiszteletére
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5.

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
felhívásához az Kastélykert óvoda újjáépítése tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

6. Veszprém Megyei
felülvizsgálata

Jogú

Az előterjesztés előadója:

Város

Integrált

Területi

Programjának

Brányi Mária alpolgármester

7. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Deák
Ferenc Általános Iskola vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

8. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett Veszprémi
Középiskolai Kollégium vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

9. Ranolder-díj” adományozása (zárt ülés)
Az előterjesztés előadója: A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
10. Egyebek
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Napirendek tárgyalása:
1. Önkormányzati tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, örömmel tölti el, hogy van lehetőség a
veszprémi fiataloknak tanulmányi ösztöndíj adományozására. Egy nagyon jól,
pontosan körvonalazható, kimunkált, objektívnek tűnő pontrendszert sikerült
megalkotni. Bár a döntést a polgármester hozza meg, de alapos előkészítés alapján
tudja ezt megkötni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy ő is örül annak a
lehetőségnek, hogy a veszprémi fiatalok ilyen ösztöndíjban részesülhetnek.
Összehasonlította több önkormányzat hasonló rendeletével és azt a hiányosságot
tapasztalta, hogy ez a rendelet nem veszi figyelembe a szociális körülményeket. A
többi Önkormányzatnál ez szerepeltetve van. Egy módosító javaslatot is szeretne
tenni. A 3. § (1) bekezdés pontjából „az Európai Gazdasági Térség munkavállalójának
családtagjaként letelepedési joggal rendelkezik” rész kerüljön ki az előterjesztésből.
Neki az a véleménye, hogy ennek a rendeletnek az a lényege a veszprémi születésű
és kötődésű magyar fiatalokat kell ebben az ösztöndíjban támogatni. Az európai
gazdasági térség fiataljai nincsenek rászorulva erre a támogatásra.
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető elmondta, hogy ezt a módosítást nem tudják
megtenni, mert az Európai csatlakozással ezeket a feltételeket vállalták. A
rendeletnek kifejezetten az volt a célja, hogy a tanulmányi eredményeket vegye
figyelembe és ne szociális szempontok alapján döntsenek. Szociális szempontból az
első éves egyetemisták kollégiumi elhelyezésében is nagy segítség ez a támogatás.
Hegedűs Barbara elmondta, ő is örül annak, hogy a veszprémi fiatalok újra
tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. Jónak tartja, hogy a rendszert fiatalok
dolgozták ki és az ő szempontjaik alapján lehet javaslatot kidolgozni és dönteni. Az
első éves egyetemistáknak ez egy nagy segítség a felsőfokú tanulmányaik
kezdésében. Az egyetemi tanulmányok kezdetekor az egyéb szociális kedvezmények
mellett ez az ösztöndíj rendszer egy további segítség a fiataloknak.
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy ez a rendelet bizonyítja, hogy nem
csak hirdetik, de gyakorolják is, hogy 2016 a fiatalok éve Veszprémben.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy az egyetemi felvételkor van
alap és szociális támogatás. Jelen esetben arról van szó, hogy a kiemelkedő
tanulmányi eredményeket elért tanulók kapnak olyan többletet, ami jelzi a város
elismerését és, hogy törekvéseiket így is honorálja.
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
27/2016. (IV. 21.) határozata
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Önkormányzati tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
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. április 28.
Halmay György elnök

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosítása
Az előterjesztés előadja:

Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a sajtóhírek szerint
elindult a konzultáció és ezzel kapcsolatban van kérdése. A bio-fűtőmű működéséről
van-e valamilyen új információ, milyen technológiával fog működni?
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy nincs változás azzal kapcsolatban, hogy a
VKSZ Zrt akár a helyszínen vagy a technológián módosított volna. Várják a lakossági
véleményeket a konzultáció során.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a kérdése a konkrét
technológiára vonatkozott, amivel működni fog ez a fűtőmű. Az elhangzott, hogy a
VKSZ Zrt nem kíván változtatni a technológián, de arra kíváncsi, hogy mi ez a
technológia? A tervezési fázis már jóval előrehaladott. Ő arra tud következtetni, hogy
nem ismert ez a technológia.
Szűcs Attila a bizottság tagja elmondta, hogy ő régóta foglalkozik hobby szinten
fenntartható technológiákkal. Most olyan kérdés hangzott el, amire nem kell
válaszolni. A mostani energiahasznosító rendszerek olyan szigorú szabványok és
rendszerek szerint működnek, amelyek miatt senkinek sem kell aggódnia, még a
városban sem.
Józsa Tamás irodavezető hozzátette, hogy műszaki, szakmai adatokról még neki
sincs információja. Ő úgy gondolja, hogy a technológiával kapcsolatos jogszabályokat
mindenki annak megfelelően betartja és a VKSZ Zrt is jogszerűen működő cég.
Mindenkinek az a célja, hogy abban a környezetben ahol több intézmény is működik
és további fejlesztések is lesznek, és mindenki érdeke, hogy egy zöld energia
megjelenjen a körzetben. Egy ilyen jellegű kérdésre ezt a választ tudja adni.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy ő egyáltalán nem
hobby szinten tette fel a kérdését és úgy gondolja, hogy a konzultáció sem hobby
szinten fog folyni. A város vezetése meghirdetett a nagyberuházásokkal kapcsolatban
egy lakossági konzultációt, amiről úgy gondolja az a tisztességes eljárás, ha
elmondják hogyan és milyen technológiával fog működni a fűtőmű, hány napon
keresztül, milyen környezeti hatásai lesznek. Az igaz, hogy a körgyűrűn kívül van, de
a legnagyobb városrész onnan légvonalban 300 méter és több egyéb intézmény is
található abban a körzetben. Erről azért már ebben a fázisban többet kellene tudni és
nem akkor, amikor elkészül, és nem lehet már semmit sem tenni. Ha a városvezetés
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a konzultációt komolyan gondolta, akkor ezeket a kérdéseket is komolyan kellene
venni.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a VKSZ Zrt honlapján ezeket az adatokat
el lehet érni. Ő továbbra is azon a véleményen van, hogy egy ilyen fűtőmű hiány a
városban, indokoltnak tartja az építését.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy ilyen esetben olyan hatósági
engedélyek szükségesek, amelyek biztosítják, hogy nem lesz káros hatású,
szennyező a működése. Az üzembe helyezésnél is többféle ellenőrzést végeznek el és
meg kell felelni a környezeti elvárásoknak. Nyugat Európában a bio fűtőmű egy
elfogadott technológia, ami szigorú engedélyeztetési folyamaton megy keresztül. A
bio fűtőmű nem szemétégető, hanem azokat az anyagokat amelyeket el lehet égetni
a válogatás után nem a szeméttelepre viszik illetve olyan bio hulladékokat,
növénynyesedékeket és egyéb aprítékokat amit el lehet égetni ilyen korszerű
technológia mellett hasznosítanak.
Illés Zoltán a bizottság tagja hozzátette, hogy ha jól értelmezi, akkor itt arról van
szó, hogy az ÁSZ azt kérte, hogy ezeknek a stratégiai céloknak a megfogalmazása
kerüljön be egy olyan városi dokumentumba, ahol stratégiák és tervek
fogalmazódnak meg és erre a gazdasági program ad keretet. Az, hogy a 62. oldalra
bekerül ez a fűtőművel kapcsolatos kérdés, nem lehet kitérni előle. Egyetért Forgóné
képviselő asszony aggodalmával, de most az a kérdés, hogy az ÁSZ vizsgálatból
adódó dolgokat meglépi a város vagy nem.
Halmay György a bizottság elnöke kérte Forgóné képviselő asszonyt, hogy keresse
fel a VKSZ-nél az ezzel foglalkozó munkatársat, aki ebben a témában teljes körű
tájékoztatást tud adni. A bizottság tagjai nem energetikai szakemberek, nem tudnak
kielégítő választ adni a kérdésekre.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy országgyűlési
képviselői szinten kértek felvilágosítást, de nem kaptak.
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
28/2016. (IV. 21.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosításáról
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. április 21.
Halmay György elnök
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3. Döntés a Veszprém Városi Sportuszoda létesítésének helyszínéről és
ingatlanvásárlási adásvételi szerződés jóváhagyásától
Schmidt István irodavezető elmondta, hogy utólag kiküldésre kerültek azok a
mellékletek, amelyek hozzásegítenek a döntéshez. A közgyűlésre két határozati
javaslatot fogalmaznak meg, egyik a megvalósíthatósági tanulmány elfogadása, a
másik határozat pedig az ingatlan vásárlásra vonatkozna.
Józsa Tamás irodavezető hozzátette, hogy a két határozati javaslat a közgyűlésre
készül, a mostani bizottság előtt lévő egy határozat tartalmilag ugyanazt tartalmazza.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy örül, hogy uszoda ügyben újra egy
lépéssel előbbre kerültek. A megvalósíthatósági tanulmány hozzásegítette a
döntésében, mert részletesen és pontosan elemzi, mindkét helyszín előnyeit és
hátrányait. A helyszín kiválasztása egyfajta kettős érzést ébreszt benne, mert az
egyik a város legszebb helyén van a Jutasi úton és a már meglévő
sportlétesítmények mellett szép látványt tudna nyújtani. Itt azonban behatárolt a
terület és a további fejlesztésekre sem lehetne már lehetőség. A műszaki és más
kérdésekbe, például parkolási lehetőség, nem is akar belemenni. Érdemes
megfontolni, hogy a költségek hogyan alakulnak, hiszen a 8-as útnál külön bekötő
szakaszt kell építeni. Az Arénánál meglévő parkoló mindkét létesítményt ki tudná
szolgálni. Az ő véleménye az, hogy a 8-as út mellett lévő területet tudná elképzelni
az uszoda építésére, még akkor is, ha ott ingatlanokat kell vásárolni. Azt nem tudja,
hogy mi az oka, hogy két területet az Önkormányzat, két területet pedig a VKSZ Zrt
vásárol meg.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is
felvetődött ez a kérdés, amire az volt a válasz, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet
miatt szükséges a VKSZ Zrt bevonása a vásárlásba. Kiegészítésként hozzátette, hogy
a 8-as út mellett lehetőség van további sportcélú létesítmények építésére is.
Energetikai szempontból előnyős lenne például az uszoda és a jégpálya egymás mellé
építése. A 8-as út mellett több érv is szól, parkolás, további fejlesztési lehetőségek,
helyi járati közlekedés újra gondolása.
Illés Zoltán a bizottság tagja megjegyezte, hogy új információ hangzott el számára
a jégpályával kapcsolatban. A legutóbbi bizottsági ülésen a Tüzér utcai területet
jelölték ki a jégpályának és most pedig az hangzott el, hogy a 8-as út melletti
területen is figyelembe vennék.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy ez csak egyfajta lehetőségként
merült fel energetikai szempontból.
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
29/2016. (IV. 21.) határozata
Döntés a Veszprém Városi Sportuszoda létesítésének helyszínéről és
ingatlanvásárlási adásvételi szerződés jóváhagyásától
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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:

2016. április 28.
Halmay György elnök

4. Emléktábla elhelyezése a Dózsa Iskola épületére Eisenbeck István
iskolaigazgató tiszteletére
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy olyan tanárról,
igazgatóról van szó, aki egész életét a fiatalokra, a városra áldozta. A kérdése az,
hogy miért most merült fel ennek az emléktáblának az elhelyezése a Dózsa
iskolában, van-e valamilyen apropója.
Magasi Anikó irodavezető elmondta, hogy a Dózsa iskola öregdiákjai
kezdeményezték és kérték az iskola vezetését, hogy segítsenek ez ügyben.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy olyan ember munkásságának a
megörökítéséről van szó, aki Veszprémben több területen is kiváló munkát végzett.
Kézilabda edzőként, tanárként, igazgatóként, képviselőként is olyan tevékenységet
fejtett ki, ami tiszteletre méltó és bőven megérdemli, hogy emléktáblát állítsanak az
utókor számára.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy kézilabda edzőként a csapattal
úgy kezdték az edzést, hogy felfutottak a Kádár utcai pályára és edzés végén
visszafutottak az egyetemre. A Kádár utcában ugyanis nem volt öltöző. Ő volt, aki
mondhatni megalapozta a veszprémi férfi kézilabdát. Úgy lett dózsavárosi, hogy nem
is ott lakott, hanem a Munkácsy utcában.
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
30/2016. (IV.21.) határozata
Emléktábla elhelyezése a Dózsa Iskola épületére Eisenbeck István
iskolaigazgató tiszteletére
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. április 28.
Halmay György elnök
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5. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
felhívásához az Kastélykert óvoda újjáépítése tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy az új óvoda új helyszínen épül majd,
tehát nem a mostani óvoda helyén. Így a neve sem biztos, hogy a mostani lesz, így
az előterjesztés címét is Gyulafirátóti óvodára változtatták.
Forgóné Kelemen Judit
férőhelyekkel kapcsolatban
férőhelyszám ez mennyire
nyilvánosságra szánt 2 millió
most ezt részletezni.

a bizottság alelnöke kérdezte, hogy a bölcsődei
van-e várólista a városban? Ha itt bővülni fog a
könnyit a város helyzetén. A pályázaton belül a
forintot kicsit túlzottnak tartja, nem tudja, hogy lehet-e

Angyal Éva irodavezető válaszában elmondta, hogy bölcsődei várólista nincs, a
jelentkezéstől számítva körülbelül egy hónapot kell várni a felvételig. Gyulafirátótról
sokan járnak be Veszprémbe, ezért gondolták, hogy ott is kell legalább egy csoport.
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy az uniós pályázatoknál a nyilvánosság
kötelező elem, a műszaki szakmai tartalom elő van írva. Nyitó, záró rendezvényt kell
tartani, a táblákat le kell gyártani stb. Ennek a költsége a 2 millió forint.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy ha nincs is várólista az
mindenképpen jó dolog, hogy lesz egy bölcsődei csoport. A szülőknek sem kell
utazni, ha helyben van a bölcsőde, ami jó a gyereknek is.
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
31/2016. (IV.21.) határozata
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
felhívásához az Kastélykert óvoda újjáépítése 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:

2016. április 28.
Halmay György elnök

6. Veszprém Megyei
felülvizsgálata

Jogú

Az előterjesztés előadója:

Város

Integrált

Területi

Brányi Mária alpolgármester

Programjának
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Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy ennek a programnak az őszi
időpontban lesz majd érdekes a felülvizsgálata, most csak apró módosítások vannak
benne.
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
32/2016. (IV.21.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata 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:

2016. április 28.
Halmay György elnök

7. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Deák
Ferenc Általános Iskola vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az igazgató úr nyilatkozata
alapján eltekint a zárt üléstől.
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy szeretné megköszönni az igazgató
úrnak az elmúlt öt év együttműködését a változások előtti és utáni időszakokban
egyaránt. Jó volt mindig a Deák iskolába menni és érezni, hogy a megváltozott
körülmények között is jó tudni, hogy a mi iskolánk maradt. Továbbra is sok sikert
kíván az igazgató úrnak.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy Horváth Szilárd nagyon
jól felkészült, nagy vezetői gyakorlattal rendelkező, az intézményt és a pedagógus
kollektívát jól ismerő, gyermek centrikus és a város legnépesebb iskoláját vezető
személyről és vezetői programjáról van szó. A vezetői program alapos, minden, ami
az intézményünket érintő kérdés benne van, színvonalas, tartalmas. A tantestület
tagjaként mondhatja, hogy reális képet mutat az elmúlt ciklusról, kiemelve az
eredményeket, de nem elhallgatva a gondokat, vázolva azok hátterében lévő okokat
is. A megfogalmazott nevelési, oktatási célok fejlesztési elképzelések az iskolánk
jellegének megfelelnek. Figyelembe veszik az iskola 800 tanulójának és
tantestületének érdekeit és lehetőségeit, épít az eddigi értékekre és hagyományokra.
Hogy ezek a célok megvalósulnak arra Horváth Szilárd személye a garancia, aki már
tíz éve példaértékűen vezeti az intézményt. A lehetőségekhez mérten képes nyugodt,
kiszámítható hátteret biztosítani az ott folyó oktató, nevelő munkához. A szülőkkel, a
város intézményeinek vezetőivel nagyon jó a kapcsolata. Személyét ismerve a
fenntartó és működtető természetesnek veszi, ha a felmerülő problémák esetén
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minden érintett fél megelégedésére igyekszik keresni a megoldást. Kéri a bizottságot,
hogy támogassa Horvát Szilárdot abban, hogy az elkövetkező öt évben is ő legyen a
Deák iskola vezetője, igazgatója.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a Deák iskola egy jól működő,
színvonalas oktató, nevelő munkát végző intézmény. Ebben oroszlán része van az
igazgató úrnak. Szeretné megköszönni azokat az erőfeszítéseket, amit az intézmény
érdekében tett és a jövőre vonatkozóan jó munkát, erőt, kitartást kíván a békés,
nyugodt munkához.
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
33/2016. (IV.21.) határozata
az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Deák Ferenc 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 Deák Ferenc 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 Deák Ferenc
Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására Horváth Szilárd Veszprém,
Tiszafa u. 14. 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:

2016. május 5.
Némedi Lajos
alpolgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

8. Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat által működtetett Veszprémi
Középiskolai Kollégium vezetőjének megbízásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Halmay György a bizottság elnöke üdvözölte Fehér Csaba igazgató urat és
elmondta, hogy nyilatkozata alapján szintén eltekint a zárt üléstől.
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Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy a diákok tanulmányaikat nyugodtan
tudják végezni, otthoni körülményeket kell biztosítani. Ez nem minden diáknak adatik
meg, sokan vannak, akik kollégiumban élnek a tanulmányaik alatt. Az a tapasztalata,
hogy ez a majdnem otthoni légkör a kollégiumban adott és nyugodt feltételeket
igyekszik biztosítani az igazgató segítségével. Kirívó esetekről, problémákról nem
hallottunk, persze mindig van min javítani. Erre az igazgató úr mindig törekedett és
megfelelő partner volt abban is, ha más sport vagy kulturális rendezvény volt a
kollégiumban. Ha mindenki és a kinevező is egyetért a javaslattal, akkor ő sok sikert
kíván a munkájához
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy nem könnyű körülmények
között működik a kollégium akár a bútorzatra vagy más felszerelésekre gondol.
Lenne mit fejleszteni és gondolja, hogy az igazgató úr is erre törekszik. Megköszöni
az eddigi munkáját és további erőt, egészséget kíván a továbbiakhoz.
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
34/2016. (IV.21.) határozata
az Önkormányzat által működtetett Veszprémi Középiskolai Kollégium
vezetői megbízásának előzetes véleményezéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes véleménynyilvánítás az Önkormányzat
által működtetett Veszprémi Középiskolai Kollégium 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 Középiskolai
Kollégium vezetői feladatainak ellátására Fehér Csaba Veszprém, Muskátli u.
12/F. 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:

2016. május 5.
Némedi Lajos
alpolgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,55
órakor a bizottság nyílt ülését berekesztette és a zárt üléssel folytatta munkáját.
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K.m.f.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

