Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2018. február 15-én (csütörtökön) 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 Szilvia
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Zsigmond György

Meghívottak és megjelentek:

Csík Richárd kulturális referens
Schmidmajer Ádám sportreferens
Brányi Mária alpolgármester
Mészáros Éva csoportvezető
Angyal Éva irodavezető
Öveges Bálint referens
Fábián József Intézményi Szolgáltató VEMSZK
Szalay Mariann Bakony Gaszt Zrt.
Dr. Dancs Judit csoportvezető
Kicska Andrea szervezési referens
Barcza Béláné óvodavezető
Szafner Ágnes óvodavezető
Major Ildikó óvodavezető
Takácsné Kovács Éva Óvodai Munkaközösség vezetője
Vester-László Rozália óvodavezető
S. Perémi Ágota igazgató Laczkó Dezső Múzeum
Tóth Barbara ifjúsági- és civil referens

Halmay György a bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket a bizottsági ülésen,
megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 7 tagjából 5 fő megjelent, Vizl
Lőrinc Ottó és Némethné Károlyi Jolán nem jelezte, hogy miért nem jön, de ettől
függetlenül határozatképes a bizottság.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy mindenki megkapta-e a meghívót, napirendi
pontokat, előterjesztéseket. Megállapította, hogy mindenki megkapta. Ismertette a
napirendi pontokat. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem
volt. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
6/2018. (II. 15.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2018. február 15-i ülésén az alábbi napirendi pontok
tárgyalására kerül sor:
Napirendi pontok:
1. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
C) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója:
Némedi Lajos alpolgármester
3. A Laczkó Dezső Múzeum Stratégiai tervének (2018-2023) jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:
Brányi Mária alpolgármester
4. Az Önkormányzat fenntartásában működő kötelező felvételt biztosító
óvodák felvételi körzeteinek módosítása
Az előterjesztés előadója:
Némedi Lajos alpolgármester
5. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról
Az előterjesztés előadója:
dr. Temesvári Balázs a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója
6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodákban indítható csoportok számáról a 2018/2019-es
nevelési évben
Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
7. A 2018/2019-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározása
Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
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8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda és a Veszprémi Ringató Körzeti
Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
9. Javaslatok a 2018. évi Sportévnyitóra
Az előterjesztés előadója:
Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke
Napirendek tárgyalása:
Halmay György Első napirendi pont tárgyalása következett. - Közben 8 óra 2
perckor megérkezett Némethné Károlyi Jolán.
1. A)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
C) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Polgármester úr az előterjesztő, Scher Ágota pénzügyi irodavezető képviselte az
előterjesztőt, jelezte, hogy van kiegészítése az anyaggal kapcsolatban.
Scher Ágota elmondta, hogy a 2018-as költségvetés összeállításakor fontos
szempont volt hogy a bevételeket úgy tervezzék meg, hogy kicsi legyen a kockázati
tényező, ami sikerült is, mind az ingatlan értékesítés és az adóbevételek tekintetében
is. Az is látható az anyagban, hogy fejlesztési hitel felvételére is sor került. A
működési kiadások tervezésénél arra koncentráltak, hogy a törvényi előírásoknak
eleget tudjunk tenni, illetve hogy a működés biztonsága meglegyen, zavartalan
feltételeket tudjunk teremteni az intézmények és az önkormányzati működési
kiadások területén is. A működési kiadásoknál fontos megjegyezni, hogy bár van
olyan intézményi terület ahol a normatív támogatás is növekedett, de ehhez az
intézmény feladatköre is bővült. Ez két intézmény vonatkozásában következett be. Az
egyik az a Könyvtár, ahol területi feladatokat is járási szinten el kell látnia. Illetve
szeptember 1-jétől várhatóan 10 fő létszámbővüléssel kell számolni, a Társuláson
keresztül működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, itt is kötelezettség
következtében bővül az intézmény tevékenységi köre. Szintén van fejlesztés az
Óvodák esetében is, 1-1 fővel, összesen 6 fővel bővültek. Az óvodavezetők jelezték
az önkormányzat vezetése felé, hogy egyre több olyan kisgyermek van az óvodai
nevelési körben, akiknek a viselkedése zavarja társaik fejlődését és az óvodai nevelő
munkát, és ezért született az a döntés, hogy minden egyes óvodába kerüljön egy
plusz óvodapedagógus, aki ezekkel a problémás gyerekekkel külön tud foglalkozni.
A fejlesztési kiadásoknál arra törekedtünk, hogy az Operatív program és Modern
városok program keretében megvalósuló fejlesztések a szerint az ütem szerint
tudjanak folytatódni ahogy eredetileg elterveztük, illetve ahogy azt a támogatási
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szerződésben jeleztük. Az elmúlt évben tapasztaltak azt mutatták, hogy
közbeszerzési eljárások során, az építőiparban bekövetkezett jelentős áremelkedések
miatt, nem mindenhol elégséges a támogatások száma, ezért a céltartalékba
helyeztünk egy bizonyos összeget, azért hogyha önrészt kell biztosítani ezekhez a
fejlesztésekhez, akkor ez ne okozzon problémát.
A költségvetés tartalmaz minden olyan elemet, amit korábban a város megszokott. A
kiemelt együttesek, művészeti együttesek, sportegyesületek támogatását is, ezen
túlmenően most a korábbi kulturális kínálat bővítése helyett, az amatőr együttesek
támogatása címmel jelent meg egy előirányzat a költségvetésben. A nyugdíjasok a
tavaly év közben már megemelt pályázati lehetőséggel élhetnek ebben az évben.
Az Állatmenhelyek támogatására is bekerült egy kisebb összeg, egyre több jelzés
érkezett, hogy méltatlan körülmények között tudják csak gondozni az állatokat.
Mindezeket sikerült beépíteni a költségvetésbe. A biztonság mellet az is fontos, hogy
megtartotta azokat az értékeit, ami korábban kialakult a városban.
Halmay György elmondta, hogy nagy öröm, hogy a sport részére többlet
finanszírozás jelenik meg, egyrészt az olimpikonok, és egyéni versenyzők
felkészülését biztosítják, akiknek többletforrás szükséges ahhoz, hogy minőségi sport
munkát tudjanak végezni és a kis egyesületek részére is többletfinanszírozási
lehetőség lesz. Egyre több sportegyesület van, sokkal több sportegyesület van, mint
amennyi megszűnik, és az egyesületek a tevékenység során folyamatosan fejlődnek
és a fejlődés mellett, örömteli hogy egyre több gyermek és fiatal sportol, az ő
versenyeztetésük többletforrást igényel, és erre a költségvetés lehetőséget biztosít.
Örömmel látta a költségvetésben azt is, hogy a város által fenntartott köznevelési
intézmények számára is azok a beruházási és fejlesztési források megvannak, amikre
igényt jelentettek be, megerősítette Ágotát abban, hogy egy nyugodt, biztonságos,
kiegyensúlyozott költségvetést látunk magunk előtt, és Ágotának megköszönte a
kiegészítést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
A két határozati javaslatról és a rendelet tervezetről szavaztak.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
7/2018. (II.15) határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
8/2018. (II.15.) határozata
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
9/2018. (II. 15.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének rendelete
a 2018. évi költségvetésről
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Angyal Éva irodavezető képviselte az előterjesztőt, az anyaggal kapcsolatban volt
kiegészítése. Elmondta, hogy a határozati javaslat 1. pontjában történt egy kis
pontosítás, amit ismertetett a bizottsággal.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy az Intézményi Szolgáltató Szervezet és a Bakony Gaszt Zrt. között 2015.
június 15-én kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott szolgáltatási
díjak 2018. április 1-jétől 1,9 %-kal megemelésre kerüljenek. Hozzájárul továbbá
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ahhoz, hogy ezen időponttól a közbeszerzéssel érintett iskoláknál a szakági
inflációs ráta, 4,1 % a bruttó számlázási értékbe beszámításra kerüljön.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
10/2017. (II.15.) határozata
a diákétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási díj emeléséről
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
11/2018. (II. 15.) határozata
a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

3. A Laczkó Dezső Múzeum Stratégiai tervének (2018-2023) jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

Brányi Mária elmondta, hogy a Laczkó Dezső Múzeum fejlesztési és beruházási
stratégiai tervét tavaly elkészítette igazgató Asszony, ezt az Emberi erőforrások
Minisztériumának is eljuttattuk, és az ő véleményüket is figyelembe véve,
pontosodott az anyag, digitalizálási stratégia, múzeumpedagógiai stratégia,
gyűjteménygondozási stratégia, tehát több részterületre vonatkozóan is
dokumentumokat dolgozott ki a múzeum. Kiegészítést javasolt az anyaghoz, hogy a
pályázat megvalósításának üteme az előkészítés folyamán még változhat. Tervezünk
2018, 2019, 2020-ra különböző beavatkozásokat, ami lehet gyorsabb és lassabb is.
Jelen állapotban így tervezzük, ez egy több évre kiható dokumentum. Az
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állományvédelmi stratégiánál a következő kiegészítést javasolta, 14. oldal 7. pont,
ütemezési tervezet/ ütemezési javaslat, az éves költségvetési finanszírozás
függvényében pontosodik. Minden beavatkozás az önkormányzat által elfogadott
költségvetés függvényében tud megvalósulni.
Halmay György ez a pontosítás a határozati javaslatokat nem érinti.
Illés Zoltán elmondta, hogy minden elismerése, alapos munka.
Némethné Károlyi Jolán a múzeumpedagógiai stratégiához szólt néhány szót,
mely nagyon sokat segít az élményszerű oktatáshoz, hogy életszerűvé tegyék a
történelmet. Kevés gyereknek van bérlete, van-e rá valamilyen lehetőség, buszjegy
vásárlásra, buszbérlésre?
Brányi Mária a tanórán kívüli tevékenységek ellátást segítő költségvetési sor
lehetővé teszi.
Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
„A”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
12/2018. (II. 15.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum fejlesztési és beruházási stratégiai tervének
(2018-2023) 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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
„B”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
13/2018. (II. 15.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum állományvédelmi stratégiájának
(2018-2023) 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:

2018. február 22.
Halmay György elnök
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A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
„C”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
14/2018. (II. 15.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteménygyarapítási és revíziós stratégiájának
(2018-2023) 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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
„D”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
15/2018. (II. 15.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum digitalizálási stratégiájának (2018-2023)
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
„E”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
16/2018. (II. 15.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum múzeumpedagógiai stratégiájának (2018-2023)
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

8

4. Az Önkormányzat fenntartásában működő kötelező felvételt biztosító
óvodák felvételi körzeteinek módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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
17/2018. (II.15.) határozata

az Önkormányzat fenntartásában működő kötelező felvételt biztosító
óvodák felvételi körzeteinek 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:

2018. február 22.
Halmay György elnök

5. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról
Az előterjesztés előadója:

dr. Temesvári Balázs a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
18/2018. (II. 15.) határozata
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról
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:

2018. február 22.
Halmay György elnök
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6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodákban indítható csoportok számáról a 2018/2019-es
nevelési évben
Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
Halmay György annyit fűzött hozzá, hogy nincs jelentős változás az ellátandó
feladat mennyiségében és az óvodások számában, ezért nem indokolt az óvodai
csoportok számának módosítása, így változatlan csoportlétszámmal vágnak neki a
következő nevelési évnek.
Némethné Károlyi Jolán kérdezte, hogy ez egy hullámvölgy volt, hogy kevesebb
gyerek született, mi volt az oka a létszámcsökkenésnek?
Mészáros Éva veszprémi tartózkodási illetve lakóhellyel rendelkező gyerekekről van
szó. Ebből 80-100 külföldön él, és egyre kevesebb akik megtartják a tartózkodási
illetve lakóhelyüket. Az eltérés abból adódik, hogy a más településre vagy az
átmenetileg illetve tartósan külföldre költözött családok megtartották a veszprémi
lakcímüket.
Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
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
19/2018. (II. 15.) határozata
a Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodákban indítható csoportok számáról
a 2018/2019-es nevelési évben
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Döntés a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban indítható
csoportok számáról a 2018/2019-es nevelési évben” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásban működő óvodákban a 2018/2019es nevelési évben indítható csoportok számát a határozat 1. mellékletében
foglaltak szerint.
2. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a 2018/2019es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát meghatározó bizottsági
határozatban foglaltakról, a határozat és a melléklet megküldésével
tájékoztassa az Önkormányzat fenntartásban működő óvodák vezetőit.
Határidő: 2018. február 26.
Felelős: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
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7. A 2018/2019-es
meghatározása

nevelési

év

óvodai

beíratási

időpontjának

Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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
20/2018. (II. 15.) határozata

a 2018/2019-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága közgyűlési átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta „A
2018/2019-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja 2018. május
2-án és 3-án 800 – 1700 óra között lesz.
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2018. május 24-ig értesíti a
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.
3. Felkéri a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon
arról, hogy Veszprém város honlapján hirdetmény jelenjen meg az óvodai
beiratkozás rendjéről, a felvételről szóló döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről.
Határidő a 3. pontnál: 2018. március 23.
Felelős: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda és a Veszprémi Ringató Körzeti
Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Az előterjesztés előadója: Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
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Halmay György előzetesen beszélgetett az óvodavezetőkkel, a maga részéről
bíztatja őket, hogy adják be pályázataikat. Más kiegészíteni valója nem volt az
előterjesztéshez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Mivel két pályázati kiírásról volt szó, ezért külön kellett szavazni mindkettőről.
A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
21/2018. (II. 15.) határozata

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírásáról
I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben eljárva - a Veszprémi Egry Úti Körzeti
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbi
pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Köznev.
tv.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
közgyűlési átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Veszprémi Egry Úti
Körzeti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör óvodapedagógus.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023.
augusztus 15-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Egry József utca 55.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
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1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
-

-

magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, továbbá, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
óvodapedagógus végzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
egészségügyi alkalmasság,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Köznev. tv., valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- foglalkozás-egészségügyi
orvosi
igazolás
a
pályázó
egészségügyi
alkalmasságáról,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
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-

a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő
tárgyalást kéri vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Egry Úti
Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és
szervezetek véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő
lejártától számított 30 napot követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. augusztus 16-tól
tölthető be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételéről
-

a személyügyi központ internetes oldalán,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

II. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Veszprém
Megyei Naplóban tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázatot tett közzé a
személyügyi központ internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselők:
Angyal Éva irodavezető
Kovács Judit csoportvezető
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A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
22/2018. (II. 15.) határozata

a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírásáról
I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörben eljárva - a Veszprémi Ringató Körzeti
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbi
pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Köznev.
tv.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
közgyűlési átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Veszprémi Ringató
Körzeti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör óvodapedagógus.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023.
augusztus 15-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Jutasi út 79/I.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
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-

tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és
gazdasági működésének valamennyi területét,
ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, továbbá, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- óvodapedagógus végzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Illetmény és egyéb juttatások:
A Köznev. tv., valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- foglalkozás-egészségügyi
orvosi
igazolás
a
pályázó
egészségügyi
alkalmasságáról,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő
tárgyalást kéri vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.
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A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati
példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200
Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és
szervezetek véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő
lejártától számított 30 napot követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. augusztus 16-tól
tölthető be.
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételéről
-

a személyügyi központ internetes oldalán,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

II. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a Veszprém
Megyei Naplóban tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázatot tett közzé a
személyügyi központ internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselők:
Angyal Éva irodavezető
Kovács Judit csoportvezető
9. Javaslatok a 2018. évi Sportévnyitóra
Az előterjesztés előadója:
Bizottság elnöke

Halmay György Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Halmay György bemutatta Schmidmajer Ádámot, a Polgármesteri Hivatal ifjú
dolgozóját, Matolcsi István nyugdíjba ment és az ő munkáját vette át, sok sikert
kívánt a munkájához.
Ádám készítette elő az anyagot. Az előterjesztés egy rövid kiegészítésre szorul.
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Schmidmajer Ádám elmondta, hogy Matolcsi Istvánnal közösen az egyeztetést
követően a Veszprém Város Sportjáért Díjra jelöltek közül több javaslat érkezett, de
nem érezték mindegyiket érdemesnek arra, hogy megkapják a díjat, ezért három
olyan név került ki, aki megérdemelné a díjat.
Kupcsik László, a Top-Gym SE vezetője, 1991-óta versenyez, és dolgozik edzőként
az erőemelő sportban! Ez alatt az idő alatt 23 világbajnoki, és 18 Európa bajnoki
címet ért el, és számtalan világrekordot döntött meg! De igazán büszke a versenyzői
által elért eredményekre lehet, akik között számtalan világbajnok, világkupa győztes,
Európa bajnok, és orvos világjátékok nyertes is van! Pár kiemelkedő nevet meg lehet
említeni: Dr Schindlerné Kis Katalin, Dr. Keszthelyi Csaba (aki a világ egyik
legidősebb erőemelő versenyzője), Dr. Németh Attila, Sztanke József, akik mind
sportolóként, és emberileg is kiemelkedőek.
Az elmúlt évben már az 50 év feletti kategóriában versenyzett. Megnyerte
Spanyolországban az 50 év felettiek testépítő világbajnokságát, és fekvenyomásban
megjavította 3 szövetség fekvenyomó világrekordját!
Borbély Ferenc, a Spartacus SE edzője, Borbély Ferenc, 57.08.14-én született. Az
aktív moto-cross versenyző volt. A moto-cross sportág számára utánpótlás nevelés
céljából Magyarországon elsőként 1988-ban az Ő irányításával épült egy BMX cross
pálya Veszprémben.
Több éve a Magyar junior és utánpótlás válogatott keret szakmai vezetője.
Kerékpáros edző képesítéssel rendelkezik.
Több világeseményen vett részt, mint csapatvezető, edző és jelenleg is aktív
nemzetközi bíróként tevékenykedik.
Több évvel ezelőtt kidolgozta egy BMX cross sportágra épülő utánpótlás kerékpáros
programot, mely sikeresen működik jelenleg Magyarországon.
Borbély Ferenc jelenleg is a Magyar Kerékpáros Szövetség utánpótlás válogatott
keretének, valamint a Veszprémi Spartacus Sportegyesület edzője.
Az egyesület BMX versenyzői több korosztályos és csapatbajnoki címmel
rendelkeznek. Az elmúlt évek során számos nagy külföldi versenyen értek el
sikereket.
Szokolai László a Balaton Úszó Klub vezetőedzője. 1964-ben született Budapesten
és 1994 óta Veszprémben el. Veszprémben úszóiskolát vezetett 1999-től 2018-ig,
aminek köszönhetően több mint 5000 óvodás és kisiskolás tanult meg úszni. Jelentős
edzői sikerekkel rendelkezik. Tanítványai 35 Magyar Bajnoki aranyéremmel
rendelkeznek, emellett remek eredményeket szállítottak már Világkupákról, Európa
Bajnokságokról, Világbajnokságokról, Ifjúsági Olimpiákról, Olimpiákról, közülük
Schmiedhoffer Diánára, Mátrai Rolandra, Rákos Patrikra, és Rasovszky Kristófra lehet
a legbüszkébb. Jelenleg a Balaton Úszó Klub vezetőedzője és ügyvezetője is egyben.
Ezt a három nevet szeretnék javasolni a díjra.
Illés Zoltán nehéz összehasonlítani a javasolt területeket, nagyszerű javaslatok.
Halmay György megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, hozzászólás nem volt. Az előző kiegészítést figyelembe véve kérte, hogy
szavazzon a bizottság.
A bizottság jelen levő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
23/2018. (II. 15.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslatai a 2018-es Sportévnyitóra
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága a következő sportegyesületeket, sportolókat illetve sportvezetőket
javasolja az alábbi elismerésben részesíteni:
 „Veszprém MJV legjobb sportolói 2017-ben” cím:
Az Év Női Sportolója:
Első helyezett: Kéri Bianka
Edző: Tóthné Stupián Anikó

Vedac

Második helyezett: Bécsi Nikolett
Veszprémi Thai-Boksz SE
Edző: Vajky László és Körmendi Ferenc
Harmadik helyezett: Kocsis Barbara
Edző: Balogh Tibor

Bakony Kendo és Iaido Club

Az Év Férfi Sportolója:
Első helyezett: Rasovszky Kristóf Balatoni Úszó Klub
Edző: Szokolai László
Második helyezett: Kónya Ádám
Edző: Szabó László

Veszprémi Sí Egylet

Harmadik helyezett: Gyömrei Máté
Edző:
Csapat Kategória:

Veszprémi Sportmászó Egyesület

Első helyezett: Telekom Veszprém KC
Vezetőedző: Ljubomir Vranjes
Csapatkapitány: Nagy László
Második helyezett: 1. Futsal Club Veszprém csapata
Vezetőedző: Madarász János
Csapatkapitány: Tatai József
Harmadik helyezett: Hoya-Pannon Egyetem Veszprém férfi kosárlabda csapat
Vezetőedző: Mérész Csaba
Csapatkapitány: Kálmán Tamás
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Veszprém Város Sportjáért Díj:
Kupcsik László
Top-Gym
Borbély Ferenc
Spartacus
Szokolai László
VUK
Horváth László
Kerékpár
Fodor András
VTE
Bakonyi Ferenc
Asztalitenisz Se alapítója és alelnöke
Máhl Krisztián
Veszprémi Jégsport SE
Janku Ferenc
Centrum DSE
Mozsdényi József (postomus)
Az Év Szenior Korú Sportolója Díj:
Gosztolai Mária
VEDAC
Dr. Schindlerné Kis Katalin TOP-GYM SE
Simon Csaba
TOP-GYM SE
Strommer László
Sportmászó
Veres Szabolcs
Szivárvány SE
Az Év Utánpótlás Korú Sportolója Díj:
Nagy Gergő
Centrum SE
Kereszturi Viktória
Bakony íjász SE
Kövér Fanni
VEDAC
Strommer Soma
Sportmászó
Kavalecz Lara
VTC
Laczkó Benedek
Centrum SE
Bartos Bonita Kíra
Veszprémi Shotokan Karate Club
Pintér Norbert
Veszprémi Taekwon-do
Az Év Veszprémi Sportpillanata Díj:
A díj 1-3. helyezettje a hajraveszprem.hu, vehirsport.hu, és a veol.hu hírportálon
leadott szavazatok alapján kerül kihirdetésre.

Határidő: 2018. február 21.
Felelős.
Halmay György bizottsági elnök

Schmidmajer Ádám, a határozatban foglaltak végrehajtásáért

Halmay György megköszönte mindenkinek a megjelenést és a munkát, a bizottság
elnöke 8 óra 38 perckor az ülést bezárta.
K.m.f.

Forgóné Kelemen Judit
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke
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