Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. szeptember 22-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
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Zsigmond György
Szűcs Attila

Meghívottak és megjelentek:

Angyal Éva irodavezető
Scher Ágota irodavezető
dr. Dancs Judit csoportvezető

Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő
megjelent a mai ülésen.
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
68/2016. (IX. 22.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. szeptember 22-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
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Napirendi pontok:
1. A./Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016.
évi költségvetési rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
B./ Döntés az Önkormányzat
kötelezettségvállalásról

vagyonbiztosításával

kapcsolatos

pénzügyi

C./ Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról
D./ Döntés a városi
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő:

lap

2017.

évi

kiadásával

kapcsolatos

pénzügyi

Porga Gyula polgármester

C./ pont: Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
2. Tájékoztató a 2016. évi nyári napközis tábor működéséről
Előterjesztő:

Angyal Éva irodavezető

Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. C./ Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az első napirendnél a bizottság
a „C./ Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról” című pontban érintett illetve erről kell dönteniük.
Scher Ágota irodavezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előzetes
kötelezettségvállalásra 20 millió forint a javaslat. Sajnos a szöveges részben a 21
millió forint maradt benn, de a határozati részben már a 20 millió szerepel a
kötelezettségvállalásnál.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy a műfüves pálya működtetése eddig is
jó kezekben volt, ezt az elmúlt évek bebizonyították. Reméli, hogy a működtetés
feltételeit az Önkormányzat a jövőben is meg tudja teremteni.
Halmay György a bizottság elnöke is egyetért az elmondottakkal és hozzátette,
hogy akik ott dolgoznak, azok szakmailag is értenek hozzá, a sajátjuknak érzik a
sportpályát és vigyáznak az értékeire.
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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
69/2016. (IX. 22.) határozata
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó
előzetes kötelezettségvállalásról
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. szeptember 29.
Halmay György elnök

2. Tájékoztató a 2016. évi nyári napközis tábor működéséről
Előterjesztő:

Angyal Éva irodavezető

Angyal Éva irodavezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy olyan kérdésekről
szeretne kiegészítésként beszélni, ami elsősorban a jövő évi költségvetést érinti. A
táborban résztvevő pedagógusok díjazása évek óta változatlan és a pedagógusbérek
emelkedésével már nem olyan vonzó részt venni ebben a munkában és így egyre
kevesebben vannak. A harmadik gond pedig az, hogy a költségek csökkenése miatt
idén már kevesebb programot tudtak szervezni, mint az elmúlt években.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy miért vannak kevesen a
pedagógusok, csak a bér miatt? Hány gyerek jut egy pedagógusra?
Angyal Éva irodavezető válaszában elmondta, hogy egyre több a sajátos nevelés
igénylő diák a táborban és ez egyre fokozottabb odafigyelést és felelősséget kíván.
Általában 20 gyermek jut egy pedagógusra, de a pedagógusok részvétele
turnusonként változó létszámú.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a statisztikában látja, hogy a
256 gyerekre 25 pedagógus jutott. Kérte, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor
keressék a pénzügyi irodát.
Scher Ágota irodavezető elmondta, hogy mindenki által ismert, hogy az iskolák
üzemeltetése átkerül az állami szférába. Ebből adódóan számtalan olyan dolog van
amit az Önkormányzatnak át kell tekintenie. Ami nem klasszikusan üzemeltetés, de
az Önkormányzat eddig is biztosította az iskoláknak, ezek a feladatok egy egységes
csomagban kerülnek tárgyalásra és ide tartozik majd a nyári tábor is. A csomag
nagyságának az ismeretében és a jövő évi költségvetési lehetőségek függvényében
tudnak majd ezekre javaslatot kidolgozni. A bizottsági határozatot a tervezés
folyamán figyelembe fogják vennni.
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Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke azt kérdezte, hogy van-e arról
valamilyen információ, hogy milyen korosztályok veszik igénybe a tábort? Gondolja,
hogy az alsó tagozatosok vannak többségben, de neki az a véleménye, hogy a felső
tagozatos gyerekekre is jobban oda kellene figyelni. Véleménye szerint olyan
programokat kell kidolgozni és ajánlani, ami számukra is vonzóvá tenné a táborban
való részvételt.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy gyakorló
pedagógusként tudja, hogy a felső tagozatos gyerekek már nem jelentkeznek a
táborba. A Deák iskolából volt a legtöbb jelentkező idén a nyári táborba, de az ő
ötödikes osztályából is mindössze ketten jelentkeztek. A 7-8 osztályosokra pedig
egyáltalán nem jellemző a jelentkezés. Nem szívesen mennek és már egyéb
elfoglaltságot tudnak találni életkoruk miatt is.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy a felső tagozatosoknak már
inkább „ciki” ebe a táborba menni. Inkább jelentkeznek tematikus táborokba, ami az
ő érdeklődési köréhez közelebb áll.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, hogy nem elsősorban
nyári napközis tábort kell meghirdetni. A bűnmegelőzés szempontjából ez a
korosztály nagy veszélynek van kitéve. A hagyományos táborok nem olcsók és ezt
sok család nem engedheti meg magának. Ezért inkább egyéb tematikus szakköröket,
sportprogramokat lehetne szervezni, ami vonzó lehetne számukra akár
önkormányzati szervezésben is. Biztos lenne olyan témakör, amivel meg lehetne
szólítani őket.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy egyetért az elmondottakkal, de
az már nem a nyári napközis tábort érinti, hanem egy másik ifjúsági program része
lenne.
Angyal Éva irodavezető elmondta, hogy ő is egyetért a képviselőnő által
elmondottakkal és tájékoztatja a bizottságot, hogy a gyermekjóléti szolgálat minden
évben szervez bűnmegelőzési tábort.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy megköszöni a táborban
résztvevők munkáját. Úgy tapasztalta, hogy ezek a pedagógusok mindent
megtesznek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a táborban és minél
tartalmasabban töltsék el az idejüket.
A napirend tájékoztató jellegű volt azt a bizottság tudomásul vette.
Az egyebek napirendi pontban Halmay György a bizottság elnöke kérte a
bizottság tagjait, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a jövő hónapban esedékes
bizottsági ülést egy nappal előbb október 19-én tartsák meg. Indokként elmondta,
hogy október 20-án külföldre utazik.
A kéréssel 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
70/2016. (IX. 22.) határozata
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a 2016. október hónapban megtartásra kerülő bizottsági ülés időpontjával
kapcsolatban.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. októberben esedékes ülését 19-én
szerdán délelőtti időpontban tartja meg.

Határidő:
Felelős:

2016. október 14.
Matolcsi István bizottsági referens

K.m.f.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

