Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. október 19-én (szerda) 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

Meghívottak és megjelentek:

Angyal Éva irodavezető
dr. Dancs Judit csoportvezető
Lamos Péter irodavezető
Dénes Zsuzsanna irodavezető
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Bíró Orsolya hivatali munkatárs
Szabó Péter a VLS Kft képviselője
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető
Barcza Béláné óvodavezető
Tóthné Martinkovics Erika óvodavezető
Szafner Ágnes óvodavezető
Takácsné Kovács Éva óvodavezető

Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 5 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 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
71/2016. (X. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2016. október 19-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:
Napirendi pontok:
1. Döntés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet
megalkotásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

2. Döntés
a
Veszprém
Városi
uszoda
Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról
Előterjesztő:

fejlesztés

Részletes

Porga Gyula polgármester

3. Döntés együttműködési megállapodás módosításáról a Veszprémi
Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az
intézmény tevékenységéről szóló - átfogó beszámolója a
2015/2016 –os nevelési évről
Előterjesztő:Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Döntés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet
megalkotásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy az eddigiekhez képest új kitüntetési
javaslat a mentősöké, mellyel teljes mértékben egyetért, hiszen ők is ugyanolyan
nehéz és fáradságos munkát végeznek értünk, veszprémiekért, mint a tűzoltók vagy
a rendőrség. A sportrész pedig a meglévő gyakorlat, formába öntése, hiszen ezek a
díjak a sportévnyitó keretében átadásra kerültek. Támogatja az előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
72/2016. (X. 19.) határozata
Döntés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 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.
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Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Halmay György elnök

2.
Döntés
a
Veszprém
Városi
uszoda
Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról
Előterjesztő:

fejlesztés

Részletes

Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy amikor 2015-ben
ígéret született az uszodára, akkor a bekerülési költség 4 milliárd forint volt, ami a
sajtóban is megjelent. Kérdése az, hogy ebből hogyan lett 8,6 milliárd forint? Másik
kérdése a bio fűtőmű és a megépítendő létesítmény kapcsolatára vonatkozik. A
mostani anyagban ez nem szerepel, de a VKSZ Zrt beszámolójában benne van, hogy
a bio fűtőművet 2018-ban szeretnék megépíteni. Vizsgálják-e a létesítmények, - ami
a jégpályára is vonatkozik- kapcsolatát, illetve, hogy az hogyan fog alakulni? Akár az
alternatív energia felhasználásra is gondolunk. Ebben az anyagban leírták, hogy
demonstrálható csupán csak a fenntartható fejlődés iránti igény a napkollektorok
esetében, de hát a hosszú megtérülési idő és bekerülési költség azért nem pozitívan
jön ki ebből az anyagból.
Lamos Péter irodavezető elmondta, hogy a kormányhatározatban 4 milliárd forint
szerepel. A város nettó 6,5 milliárd forintban jelölte meg a bekerülési költséget. A
tanulmányban van egy részletes táblázat erre vonatkozóan. A jövő héten egyeztetnek
a minisztériummal ez ügyben és szeretnék az álláspontokat közelíteni egymáshoz. A
bio fűtőművel kapcsolatban bevonták az előkészítésbe a VKSZ Zrt-t. Az alternatív
energia felhasználás jelen pillanatban több lábon áll, tehát geotermikus energiával
napelemekkel számolnak, kutat szeretnének fúrni, összegyűjteni a csapadék vizet. A
bio fűtőművel nem tudtak számolni.
Halmay György a bizottság elnöke kérdezte, hogy az összeg különbözet nem abból
adódik, hogy az előzetes tervben egy egyszerűbb uszodai változatról volt szó? Most
ebben az elképzelésben egy sokkal korszerűbb és nagyobb létesítmény szerepel.
Több helyszínre is volt javaslat. Most egy többmedencés, többfunkciós és
élményfürdővel is felszerelt uszodáról van szó.
Lamos Péter irodavezető elmondta, hogy az előzetes megvalósíthatósági
tanulmányok a terület kiválasztásáról szóltak. Ezekhez még nem voltak költségek
rendelve. A tervezési program meghatározása volt a cél. Járták az országot és öt
uszodát néztek meg. Győrben 2015 év elején adták át az uszodát, melynek
kivitelezési költsége nettó 3,2 milliárd forint volt. Ez egy lényegesen kisebb uszoda,
melyben több kültéri medence van és nincsenek benne a környezetrendezési és
parkolási szempontok. Kecskeméten 2013-as fejlesztésű uszodát néztek meg, ennek
költsége nettó 6 milliárd forint volt.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, ha jól érti, akkor a
kormány 4 milliárd forintot ad és a különbözetéről folynak majd a tárgyalások.
Elképzelhető, hogy a különbözetet a városnak kell állnia? A polgármester úr
nyilatkozata alapján a kültéri medencék az ő értelmezésében csak a bővítés
lehetősége ennek az uszodának. Most az 50 méteres, a 25 méteres kisebb meleg
vizes medencékről, tehát beltéri medencékről beszélünk. Tehát a külső medencékkel
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együtt jönne ki az az összeg, amiről beszélünk? Tehát valahonnan kell szerezni 2,9
milliárdot a 6,9-hez és még további milliárdokra lesz szükség, ha ezt a
megvalósíthatósági tanulmányt kívánjuk megoldani?
Lamos Péter irodavezető elmondta, hogy azért ez ennél komplexebb dolog. Ez a
részletes megvalósíthatósági terv tartalmazza az épület elemeit. Az, hogy ez
megvalósulhasson az építési engedélyekre szükségünk van. Most a tervezési
programról fognak beszélgetni és egyeztetni illetve a finanszírozásról, a tervezés
során lehet csökkenteni az összeget. A lelátók, a medencék számát lehet
csökkenteni, az épületek funkcióját, méreteit lehet csökkenteni. Első ütemről van szó,
a 8 milliárd forint a teljes kivitelezési költségeket jelenti. Ebben minden benne van, a
tervektől a kivitelezési munkákig, a közbeszerzéstől a műszaki engedélyeztetésig.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
73/2016. (X. 19.) határozata
Döntés a Veszprém Városi uszoda fejlesztés Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány jóváhagyásáról
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. október 27.
Halmay György elnök

3. Döntés együttműködési megállapodás módosításáról a Veszprémi
Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Szabó Péter a VLS képviselője elmondta, hogy a csapat idény nyáron feljutott a
Nemzeti Bajnokság III. osztályába. A Nemzeti Bajnokságban jelenleg egy I. és II.
osztály, valamint három III. osztályban folynak a küzdelmek. Jelentősen
megnövekedtek a feltételek, nagyon erősek az osztályok és így a követelmények is
magasabbak lettek. Az osztályban szereplés megnövekedett költségekkel jár,
emelkedtek a játékvezetői és a rendezési költségek.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy ő azért konkrétabb
válaszokat vár arra, hogy a 18 millió forinton felül a most beterjesztett 15 millióval
együtt mire kívánják azt felhasználni? Amit eddig hallott abból neki nem derül ki,
hogy mire költik ezt az összeget.
Illés Zoltán a bizottság tagja kérdezte, hogy mennyi a club 2016-os költségvetése?
Mennyi pénz tudnak összeszedni az önkormányzati támogatáson kívül tehát mennyi
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az egyéb bevétel? Kapnak-e az önkormányzattól más jellegű sportlétesítmény vagy
természetbeli támogatást?
Szabó Péter a VLS képviselője válaszában elmondta, hogy a 18 millió forint fele 9
millió a megyei osztály szereplésre került elköltésre. A mai NB III-as osztályra a
maradék 9 millió forint nagyon kevés. Az NB III-as kiírás jóval nagyobb
követelményeket állít, mint a megyei. Megnövekedtek az utazási és játékvezetési,
rendezési költségek. Az NB III-ban nem lehet műfüves pályán játszani, itt
követelmény az élő füves pálya, melyre a stadion nem volt megfelelő, így azt fel
kellett újítani, ami nem kevés pénzbe került. A várostól más támogatást nem kapnak.
A TAO-os pénzekre pedig 2 éves működés után tudnak csak pályázni.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy mennyi a nézőszám?
Szabó Péter a VLS képviselője elmondta, hogy ez eredményfüggő. Kezdetben 3400 néző volt, de sajnos az eredmények nem kedvezően alakultak és így lecsökkent
200-ra. Az MLSZ-től kapnak majd 30 millió forintot, de azokat különböző feltételekhez
köti.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy azért kérdezte ezeket, mert a
döntéshozóknak tudniuk kell, hogy ezzel a döntéssel a nevükre íratták az
egyesületet. Most úgy néz ki, hogy az egyetlen támogatója az Önkormányzat. Az
lenne a célravezető, ha az egyesületeket érdekeltté kellene tenni abban, hogy legyen
saját bevételük is. Ezt úgy gondolja, hogy az Önkormányzat minden egyes forinthoz
ugyanannyi támogatást adna, mint a club egyéb bevétellel megszerzett. A másik
gondja, hogy az együttműködésben több fajta elnevezés is szerepel; szerződés,
támogatás, együttműködés. Nem jogász, de csak kérdezi, hogy ezeket kezelheti
egymás szinonimáinak? A másik, hogy az együttműködési megállapodás néhány
pontja szerinte nem nagyon alkalmazkodik a realitásokhoz. Gondol itt a bajnoki
osztályban indulási-nevezési illetve a szerződés felmondásának abban
megfogalmazott lehetőségeire.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy ismerjük a labdarúgás sportágat
és tudjuk, hogy milyen ugrást jelent egy megyei osztályból való feljutás és az NB IIIban való megkapaszkodás, összehasonlítva az előző évekkel. Amióta átszervezték a
bajnokságokat a megnövekedett színvonal mellett a költségek is jelentősen
megemelkedtek. Példának említi az utazási költségeket a játékengedélyek kiváltását
és a játékvezetői költségeket. A 2016 év eleji megállapodáskor még nem lehetett
tudni, hogy feljut-e a csapat és az mennyi költséggel fog járni. Ezek mind
bizonytalansági tényezők voltak. Véleménye szerint egy megyei jogú városnak reális
igénye az, hogy legalább NB III-as labdarúgó csapata legyen. A veszprémi gyerekek
szempontjából is nagyon fontos, hogy milyen célkitűzést határoznak meg. Egy
alacsony osztályban szereplő egyesület utánpótlását elviszik más egyesületek. Most a
veszprémi utánpótlás egyesületben foglalkoztatott 500 fő fiatal továbblépése is
fontos feltétel kell, hogy legyen. Jó lenne őket itt tartani Veszprémben, mert most is
azt tapasztalhatjuk, hogy milyen sok veszprémi neveltetésű fiatal focizik a felsőbb
osztályokban, más városokban. A finanszírozásról annyit tud mondani, ha azt az elvet
követnénk, amit Illés Zoltán említett, akkor szinte csak a kézilabda kaphatna
önkormányzati támogatást, hiszen ők rendelkeznek tetemes egyéb bevételekkel. A
mostani támogatás átmeneti segítség, amíg a futball csapat is tud majd a TAO-os
pénzekre pályázni.
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Dancs Judit a hivatal csoportvezetője elmondta, hogy jogi jellegű kérdés is
felmerült, amire az a válasza, hogy ez a szerződés a helyi rendelet alapján
támogatási szerződés, de megnevezése alapján együttműködési megállapodás.
Köszöni a felvetést, a jövőben átgondolják az ilyen jellegű szerződések
megfogalmazását.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság
jelen levő 5 tagja 4 igen és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
74/2016. (X. 19.) határozata
Döntés együttműködési megállapodás módosításáról a Veszprémi
Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel
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. október 27.
Halmay György elnök

4. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az
intézmény tevékenységéről szóló - átfogó beszámolója a
2015/2016 –os nevelési évről
Előterjesztő:Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az óvodák beszámolói alapján
és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy komoly szakmai és nevelő munka folyik az
óvodákban. Külön kiemeli a zöld óvodai programban résztvevőket a környezeti
nevelés területén végzett munkáját. Minden más területen, tehát a mozgásos vagy a
kulturális tevékenységben is komoly munkát végeznek és felelős, jó gazdái az
óvodáknak. Köszönetét fejezi ki ezért a munkáért.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja is köszönetét fejezi ki az
óvodavezetőknek és rajtuk keresztül az óvoda munkatársainak az egyre nehezebb
körülmények között végzett magas nevelői munkáért. Több tényező is nehezíti ezt a
munkát, gondol itt a szülőkre vagy a gyerekek közti különbségekre és a családi
háttérre. Van egy kérdése is miszerint mitől van az, hogy nagyon magas az
iskolaköteles, de óvodában maradt gyermekek száma? A szülő kéri, vagy az óvoda
látja, hogy nem alkalmas-e a gyerek, vagy mi az oka?
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy ez több tényezőből adódik
össze. Van olyan, ami a szülő kérése, mert úgy gondolja, hogy még eljátszik a
gyerek, nem kell iskolába mennie. Sok a nevelési tanácsadásra és állandó fejlesztésre
szorult gyermek. Van amelyik évvégére sem érik meg, nem lesz iskolaérett. Az óvoda
nem tart vissza indokolatlanul gyerekeket.
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Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja elmondta, hogy akkor tehát
kijelenthetjük, hogy nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem érettek meg az
iskolára.
Tóthné Martinkovics Erika óvodavezető elmondta, hogy régebben május 31. volt,
most pedig augusztus 31 a beiskolázási határidő és a nyári gyerekeket tartják vissza
leginkább a szülők.
Barcza Béláné óvodavezető hozzáteszi, hogy azt is meg kell gondolni, hogy már az
óvodába is úgy kerülnek a gyerekek, hogy még az óvoda érettség sem alakult ki
bennük. Már itt hátránnyal indulnak, akik otthonról nem hoznak megfelelő
magatartás normát.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy több óvoda
beszámolójában olvasta, hogy nem zökkenőmentes az együttműködése a VKSZ Zrtvel. Ez egyébként mindig évről évre visszatérő téma. Kérdezte a bizottságot és az
óvodavezetőket is, hogyan lehetne ezen változtatni? Természetesen a nevelői,
pedagógiai munkának nagyon örül mindenki, de amikor a futballra kell 15 milliót
megszavazni és azt olvassa, hogy az udvari játékok alól hiányzik az ütéscsillapító
kavicsréteg, akkor nem tudja jó szívvel megszavazni a sporttámogatást. Tudja, hogy
sokan nem szeretik az ilyen összehasonlításokat, de amikor reális igényekről
beszélünk, akkor ő úgy gondolja, hogy benne az a reális igény, hogy mi történik az
óvodáinkban. Milyen állapotban vannak az udvarok, a kültéri játszóeszközök, hogy
miért nem sikerül 10 év óta sem kifesteni az óvodahelyiségeket, hogyan kerül egy
óvodai gyermekmosdó felújítása 5 millió forintba, azokról a tételekről nem is
beszélve, amiről nem tudják, hogy mennyibe került. Véleménye az, hogy a VKSZ
tevékenységét az óvodavezetők és a gyerekek szülei elvárásainak megfelelően
kellene közelebb hozni. A Vadvirág óvodánál olvasta 4 gyermek családból való
kiemelését és nevelő szülői elhelyezését, kérdése, hogy mi volt ennek az oka?
Némethné Károlyi Jolán 8,40 órakor elhagyta a bizottság ülését, így a bizottság
létszáma 4 főre csökkent.
Barcza Béláné óvodavezető elmondta, hogy az óvodájukban sok a hátrányos és
veszélyeztettet gyermek, főleg a Házgyári úti hírhedt épületből. Az ő óvodájukban
sok hasonló sorsú gyermek jár és rendszeren a kapcsolatuk a családsegítő
intézménnyel. Itt ebben az esetben két családról van szó két-két testvérpárról,
akiknél komoly veszélyeztetettségi okokról volt szó.
Halmay György a bizottság elnöke elmondat, hogy érdekes dolognak tartja egy
sporttámogatást összehasonlítani az óvodai mosdó felújítással. Véleménye szerint a
VKSZ Zrt-nél az személyi függő, hogy hogyan szervezik és végzik a munkájukat.
Vannak akik precízen végzik a munkájukat, vannak akik nem figyelnek annyira oda.
Azt kéri az óvodavezetőktől, hogy amennyiben gondjuk, problémájuk van a VKSZ Zrtvel, jelezzék azt a bizottságnak vagy az alpolgármester felé. Sok esetben
határozottnak kell lenni és bátran fel kell lépni ilyen esetekben. Az óvodák helyzete
nem attól lesz jobb, ha visszafogjuk a sporttámogatásokat, itt nem lát összefüggést.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, hogy mindkét támogatást
a város költségvetéséből biztosítják, így van összefüggés közöttük. Ő legalábbis ilyen
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értelemben állt ehhez a kérdéshez. Mindenesetre, ha dönteni kell, akkor az óvodák
és a sporttámogatás arányait lehetne közelíteni egymáshoz.
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy sok óvodában végeznek
felújítási munkákat és a legutóbb elkészült Ringató óvoda vagy a Kastélykert szerinte
minden igényt kielégít. Más kérdés, ha leesik egy csempe, vagy mállik a vakolat és
azt a VKSZ Zrt. nem úgy készíti el, ahogy az elvárható lenne. Azt nem lehet mondani,
hogy a város nem törődik az óvodákkal. Tény, hogy vannak olyan helyzetek, amin
lehetne javítani, de ezek emberi tényezők.
Hegyiné Horváth Éva óvodavezető elmondta, hogy ő élni fog a felajánlott
helyzettel és jelezni fogja a gondjait neki mint bizottsági elnöknek és az
alpolgármesternek is. Tény, hogy komoly gondok vannak a VKSZ Zrt-vel, sokat
tudnának panaszkodni. Ő elhiszi, hogy sok városi munkájuk van, de azok éppen
akkor fontosak, amikor az óvodában is kellene valamit javítani. Ők jelzik a
problémákat, de hónapok telnek el és nem történik semmi. Próbálnak velük
párbeszédet kialakítani, meghívják őket az óvodavezetői értekezletekre, de pont
éppen akkor nem érnek rá. Sokszor inkább ők megveszik az anyagokat is csak
jöjjenek ki és végezzék el a munkát.
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
75/2016. (X.19.) határozata

a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.

9

Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
76/2016. (X.19. határozata

a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
77/2016. (X.19.) határozata

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
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fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
78/2016. (X.19.) határozata

A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
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Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
79/2016. (X.19.) határozata

A Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
A bizottság jelen levő 4 tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
80/2016. (X.19.) határozata

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetőjének
a 2015/2016-os nevelési évről készített átfogó beszámolójáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - „Az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetőinek - az intézmény tevékenységéről szóló
- átfogó beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva – az
Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
intézményvezetőjének az intézmény tevékenységről készített átfogó
beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A bizottság megállapította, hogy az intézmény a 2015/2016-os nevelési évre a
munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó minőségben
teljesítette.
3. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét.
Határidő a 3. pont vonatkozásában: 2016. november 4.
Felelős:

Halmay György elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
Az egyebek napirendi pontban Halmay György a bizottság elnöke kérte a
bizottság tagjait, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a jövő hónapban esedékes
bizottsági ülést a munkatervben szereplő időpont helyett egy nappal előbb november
16-án tartsák meg. Indokként elmondta, hogy november 17-én külföldre utazik.
A kéréssel kapcsolatban 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
81/2016. (X. 19.) határozata
a bizottság 2016. novemberi ülésének időpontjáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. novemberében esedékes ülését 16-án
szerdán 8,00 órai időpontban tartja meg.

Határidő:
Felelős:

2016. november 11.
Matolcsi István bizottsági referens

K.m.f.

13

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

