Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. május 18-án (péntek) 0800 órai kezdettel tartott
rendkívüli 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
Zsigmond György
Szűcs Attila

Meghívottak és megjelentek:

Dr. Dancs Judit csoportvezető
Józsa Tamás irodavezető
Matolcsi István bizottsági referens

Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő
megjelent. Hegedűs Barbara előzetesen jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt
nem tud részt venni a bizottság ülésén. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes majd, ismertette a napirendi pontot.
A napirendi ponttal 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
61/2017. (V. 18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2017. május 18-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására kerül
sor:
Napirendi pont:
1. Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázati felhívás keretében
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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Napirend tárgyalása:
1. Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázati felhívás keretében
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke kérdezte, hogy abban az esetben, ha
a város elnyeri ezt a címet, az a város költségvetésére milyen terheket fog jelenteni.
Voltak olyan sajtóhírek, hogy az összköltségnek a 30%-át az adott településnek kell
viselni. Erről kér információkat.
Józsa Tamás irodavezető válaszában elmondta, hogy jelenleg egy előzetes
döntésről van szó, nincs még költségvetés. A szakmai tartalmat kell kidolgozni, és a
továbbiakban ezt kell majd stratégiai megvalósításként kezelni és további
programokkal kitölteni. Megvizsgálják, hogy az Önkormányzat stratégiai
elképzeléseihez hogyan lehet csatlakozni és illeszteni a programokat. Aki a második
februári fordulóba továbbjut annak lesz a feladata a programok lebontása,
meghatározása és a költségvetés elkészítése is. 2019 év elején születik döntés, hogy
ki viselheti ezt a címet. Ez a névviselés 4+1 évre szól és a költségvetést is erre az
időszakra kell megállapítani. Veszprémhez hasonló városok 10 milliárdos
programokat valósítanak meg és csak olyanokat, ami a művészeti szempontból
indokolt. Példaként említi a várliftet, ami azt jelenti, ha megvalósul, hogy a Várban
programoknak kell lenni. A 10 milliárdos támogatás úgy oszlik meg, hogy 50%
állami, 15-30% költségvetési, a többi szponzorációs támogatás. Legalábbis eddig ez
volt a gyakorlat.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kérdezte, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa elnyerésével járó összeget beruházásokra is lehet fordítani vagy csak
művészeti, szakmai tevékenységre.
Józsa Tamás irodavezető válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat 2030-ig
történő beruházási elképzeléseit is be kell mutatni. Minden olyan beruházás szóba
jöhet, ami a művészi programokhoz kapcsolódik. Aki elnyeri ezt a címet az Európa
Uniós pályázatokra is jogosult lesz. A Melina Merkúri Díj támogatására azok
pályázhatnak, akik rendelkeznek ezzel a címmel. Ez egy 500 milliós támogatás, amit
arra fordíthat a város, amit szeretne megvalósítani. Ez egy utófinanszírozott pályázat,
amihez a város csak 2024-ben tud hozzájutni.
Illés Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy ez egy jó szívvel támogatható
kezdeményezés. Veszprém múltja, közösségi és kulturális élete szinte predesztinálja
erre az Európa Kulturális Fővárosa szerepre. Látni kell azonban, hogy többen
vagyunk a pályán és ezer buktatója van a pályázatnak, de ő úgy gondolja, hogyha
meg sem próbálják, akkor tényleg semmi esélyük nem lenne rá. Azt kéri, hogy mivel
itt nem kevés pénzről van szó, a város honlapján a költségek jelenjenek meg, azok
felhasználása követhető legyen. További javaslata, hogy keressék meg azokat a
speciális veszprémi pontokat, amit be lehet majd építeni a programba. Olyanra
gondol, mint például a sport területe, elsősorban a kézilabda sportág. Időszakonként
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felvetődik a városi sport múzeum létrehozása, ami ebben a projektben nagyszerű
lehetőséget kínálna. A projektben megjelölt feladatokat véleménye szerint akkor is
meg kellene valósítani, ha ez a pályázati lehetőség nem lenne. Szeretné, ha olyan
pályázat születne, ami hosszú évekre meghatározó lenne a város életére. Támogatja
a pályázatot
Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy akkor lehet egy pályázat
sikeres, ha abban egyedi és különleges jegyek jelennek meg. Úgy gondolja,
Veszprém rendelkezik azokkal a kulturális, szellemi bázissal, ami előre vetíti mindazt,
hogy komoly eséllyel indulhatnak. A megnyert összegeket lehet jól és rosszul is
felhasználni, mindkettőre van példa. Példaként említette a pécsi Zsolnai negyedet,
ami nélkül sokkal szegényebb lenne a baranyai megyeszékhely. Olyan
fejlesztésekben kell gondolkodni amit majd hosszú távon lehet hasznosítani, például
mint a várlift.
Józsa Tamás irodavezető hozzátette, hogy most indítanak a társadalmasítással és a
vélemények széleskörű begyűjtésével, amire nagy hangsúlyt szeretnének helyezni.
Ennek keretében a sportegyesületeknek is ment meghívó levél és május 22-én
kapnak a pályázattal kapcsolatban tájékoztatást illetve lehetőség lesz tanácskozni is
ez ügyben. A lakosságot is minél szélesebb körben szeretnék bevonni, személyes
találkozókon, kérdőíves rendszerben és a sajtón keresztül is. Az Önkormányzatnak
jelenleg 30 millió forintja van elkülönítve erre a tevékenységre, ami egy nagyon
szerény összeg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen lévő
6 tagja 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
62/2017. (V.18.) határozata
Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázati felhívás keretében 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:

2017. május 25.
Halmay György elnök

A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 8,17
órakor a bizottság ülését berekesztette.
K.m.f.
Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

