Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 0800 órai kezdettel tartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem
Az ülésen megjelent: Halmay György bizottsági elnök
a bizottság képviselő tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Némethné Károlyi Jolán
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Szűcs Attila
Zsigmond György

Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezető
Lamos Péter 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 Vadvirág Óvoda vezetője
Petresné R. Andrea KLIK veszprémi tank. munkatársa
Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő
megjelent. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, majd ismertette a
napirendi pontokat.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
43/2016. (V. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. május 19-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására kerül
sor:
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1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Vadvirág Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó:

2.

Megállapodás és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása
a Vetési Albert Gimnáziumnak helyet adó ingatlan fejlesztésére
irányuló beruházás tárgyában
Előadó:

3.

Porga Gyula polgármester

Az
Önkormányzat
működtetésében
és
Intézményfenntartó
Központ
fenntartásában
intézmények átszervezésének véleményezése
Előadó:

4.

Némedi Lajos alpolgármester

a

Klebelsberg
lévő
nevelési

Némedi Lajos alpolgármester

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
című felhívásához az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában
Előadó:

Brányi Mária alpolgármester

Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Vadvirág Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó:

Némedi Lajos alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester kérte a bizottság támogatását Barcza Béláné
pályázatának pozitív elbírálásában.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy ő a Dózsavárosi terület
képviselője és nagyon jól ismeri a Vadvirág óvoda munkáját, amit csak a legjobb
minősítéssel tud jellemezni. Gratulált Barcza Béláné eddigi munkájához és reméli,
hogy még sokáig tudnak majd együtt dolgozni az óvodavezetővel.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
44/2016. (V. 19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Vadvirág Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
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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. május 26.
Halmay György elnök

2. Megállapodás és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása a
Vetési Albert Gimnáziumnak helyet adó ingatlan fejlesztésére irányuló
beruházás tárgyában
Előadó:

Porga Gyula polgármester

Illés Zoltán a bizottság tagja egy technikai jellegű kérdést említett, mégpedig azt,
hogy az előterjesztés előlapján nem helyesen szerepel Köznevelési bizottság
megnevezése. Másik felvetése a műszaki tartalomra vonatkozik, kérdése, hogy mi
marad el a felújításokból?
Lamos Péter irodavezető elmondta, hogy jelenleg még az egyeztetések,
pontosítások folynak, nem terveznek elhalasztani semmit. A részletes kiviteli terveket
is most egyeztetik még.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is
volt ez téma. A pontosítások és egyeztetések a költségcsökkentések miatt is
fontosak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
45/2016. (V. 19.) határozata
Megállapodás és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása a
Vetési Albert Gimnáziumnak helyet adó ingatlan fejlesztésére irányuló
beruházás 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:
3.

2016. május 26.
Halmay György elnök

Az
Önkormányzat
működtetésében
és
Intézményfenntartó
Központ
fenntartásában
intézmények átszervezésének véleményezése
Előadó:

Némedi Lajos alpolgármester

a
Klebelsberg
lévő
nevelési
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Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy a létszámcsökkentés érinti-e az ott
dolgozó tanárokat, kisegítő dolgozókat? Kéri, hogy a szövegben a székely legyen
javítva székhelyre.
Szauer István KLIK veszprémi tankerület igazgatója elmondta, hogy a diákokat és
az ott dolgozókat nem érinti a csökkentés, mert ez a csökkentés elsősorban inkább
csak technikai jellegű. A befogadóképességet kell szabályozni, ahhoz, hogy a
pályázatoknál ez ne legyen akadály.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy eddig rosszul volt
kialakítva az iskolák maximális létszáma. A Deák iskolában dolgozik és látja, hogy
milyen hibásan volt a létszám kialakítva. Örül a változtatásnak és, hogy a
pályázatoknál ez nem jelent majd hátrányt.
Angyal Éva irodavezető elmondta, hogy a székhely hibát már kijavították és a
honlapon is módosították.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a 80%-os kihasználtság volt a
kritérium a pályázatoknál, ezért fontos, hogy odafigyeljenek erre.
Illés Zoltán a bizottság tagja a Zeneművészeti iskolával kapcsolatban kérdezte,
hogy a két telephely kialakítása nem jelenti-e egyben az iskola halálos ítéletét?
Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy nem halálos ítéletről, hanem
átszervezésről van szó. Bízik benne, hogy megfelelő jelentkező is lesz majd az
iskolába, mert ez most elég alacsony.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy miért szűnik meg az
Arany János tehetséggondozó program a Lovassy László gimnáziumban? Nincs rá
pénz vagy nincs támogatója, mert eddig úgy tudta, hogy ez egy jó program.
Szauer István KLIK veszprémi tankerület igazgatója elmondta, hogy kevés volt a
jelentkező a tehetséggondozó programra, sok problémájuk volt, fél osztállyal
működtek. A nevelőtestület is kérte, hogy egy általános gimnáziumi osztály
indulhasson helyette, ami elképzelés találkozott a fenntartói akarattal.
Halmay György a bizottság elnöke hozzátette, hogy a Zeneművészeti iskola
telephelyei között a Dózsa iskola is szerepel. Ez többek közt azért van így, mert a
Dózsa iskolába járó diákok szülei kérték, hogy a zeneiskolába járó gyerekeiknek ne
kelljen nagyobb távolságra eljárni. A Dózsa iskola pedagógusai és a szülök
elképzelése találkozott abban, hogy a szolfézs órák így nem vesznek el sok időt a
tanításból és helyben maradhatnak a diákok.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
46/2016. (V. 19.) határozata
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Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének
véleményezése tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport
Bizottsága
a
közgyűlési
előterjesztés
határozati
javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:
4.

2016. május 26.
Halmay György elnök

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
című felhívásához az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában
Előadó:

Brányi Mária alpolgármester

Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy örömmel üdvözli, hogy
a 75-ben épült óvoda helyett lesz egy új. Jó lenne, ha máshol is lehetne, mert több
óvodára is ráférne a fejlesztés.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy aki ismerte az óvodát az
egyetért azzal, hogy megérett a bontásra és a korszerűsítésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
47/2016. (V.19.) határozata
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
című felhívásához az Egry úti 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. május 26.
Halmay György elnök

Az egyebek napirendi pontban Némedi Lajos alpolgármester tájékoztatást adott
arról, hogy az idei évben is megszervezik a nyári napközis tábort, melyre az
Önkormányzat 5 millió forintot biztosít. A részvételi díjat idei évben 1700
forint/fő/napban állapították meg. A tábor június 27-töl július 29-ig 5 hétig tart a
Táncsics szakközépiskolában orvosi ügyelettel, színes, vidám programokkal, napi
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háromszori étkezéssel. A napközis tábor a veszprémi gyerekeknek szól, és az iskolák
a szociális rászorultságot is figyelembe vehetik.
A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,27
órakor a bizottság nyílt ülését berekesztette.
K.m.f.
Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

