Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága 2018. november 15-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
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Zsigmond György
Vizl Lőrinc Ottó

Meghívottak és megjelentek:

Takácsné Kovács Éva intézményvezető
Sándor Edit intézményvezető
Tóthné Martinkovics Erika intézményvezető
Major Ildikó intézményvezető
Barcza Béláné intézményvezető
Schmidmajer Ádám hivatali munkatárs
Mészáros Éva csoportvezető
Dr. Dancs Judit csoportvezető
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Schmidt István irodavezető
Némedi Lajos alpolgármester
Tóth Barbara bizottsági referens

Halmay György a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő
megjelent. Némethné Károlyi Jolán és Kovács Áron Zoltán előre jelezték, hogy munkahelyi és
egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen. Köszöntötte a
résztvevőket, megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
Halmay György kérte, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
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
96/2018. (XI. 15.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság 2018. november 15-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására kerül sor:
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Napirendi pontok:
1. 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
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

2. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok
Programban való részvétel előrehaladásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a
sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a
sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása
Előterjesztő:

Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Napirendek tárgyalása:
1. 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
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Némedi Lajos köszöntötte a résztvevőket és elmondta, hogy díjemelésre vonatkozó
javaslatot tenni soha nem szimpatikus, nem vált ki nagy sikert. A kényszerű döntéseket is fel
kell vállalni, ez egy ilyen döntés lesz. A realitások talaján maradva elmondta, hogy
emelkedtek a bérek, a kötelező minimálbér, a közétkeztetés során felhasználható
élelmiszeralapanyagok ára. Ezt követni kell a díjakkal is, mert egyéként a szolgáltató nem
tudja vállalni ezt a feladatot és az intézményeink, óvodáink sem. Próbálták az emelést a
legalacsonyabb szinten tartani. Kéri a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést.
Forgóné Kelemen Judit megkérdezte, hogy amikor a közbeszerzési eljárás keretében az
azon induló cégek elnyerték Veszprémben a közétkeztetéssel kapcsolatos pályázatot, ha jól
emlékszik 2013-ban, akkor mennyi volt a szakági infláció? Mert az előterjesztésben is az
szerepel, és Alpolgármester úr is elmondta, az áremelkedésre hivatkozva emelik a térítési
díjat. Viszonyításképpen jó lenne látni azt is, hogy 5 év alatt ez a szakági infláció és az
élelmiszer áremelkedés hogyan alakult? Ebből következtetést lehet levonni majd a következő
időszakra is.
Némedi Lajos jelezte, hogy számokra vonatkozó választ a közgyűlésre fog tudni
előkészíteni, illetve megadni. Egy biztos, hogy volt már egy díjemelés közel egy évvel ezelőtt,
és akkor is és most is a Polgármesteri Hivatal valamennyi szakértő munkatársát bevontunk
az anyag elkészítésébe, annak érdekében, hogy a szerződés szerint megengedett mértékben
történjenek az emelések. Mindenben a törvényes keretek között jártak el és tették meg a
javaslatot. Javasolta, hogy akik kiírják a pályázatot és döntenek a közbeszerzésről a
realitások figyelembe vételével írják ki a pályázatot és szülessen meg a döntés.
Forgóné Kelemen Judit 2013-ban ez a szolgáltató alacsony árakkal tudott versenyképes
maradni, a jövőben olyan rendszert kell kialakítani, hogy ezek az áremelések minimálisak
legyenek, az árak a realitások talaján maradjanak.
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Illés Zoltán elmondta, hogy az anyag 8%-os emelésre tesz javaslatot. Megkérdezte, hogy
ez tartalmazza az 5,1 %-os inflációs és a 2,9%-os szolgáltatási díjemelést is?
Némedi Lajos elmondta, hogy tartalmazza.
Vizl Lőrinc véleménye szerint a 8%-os emelés reális, mert a nyersanyagárak nagyon
magasak.
Némedi Lajos tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2013-ban ez az egy pályázó volt, aki
potenciálisan képes volt ezt a feladatot ellátni. Jó szándék vezette a pályázót is. A
mezőgazdasági kilátások, áralakulások kilátásai kiszámíthatatlanok, követni kell valamilyen
mértékben ezeket a változásokat az árak kialakításában is.
Halmay György elmondta, többször kérték a szolgáltatót, hogy ne egy, hanem két ember
szolgálja ki a gyerekeket, mert lassú a kiszolgálás. Sajnos kevesen vannak, nincs ember,
személyzet, mert keveset keresnek, ráadásul egyre többen részesülnek ingyenes,
kedvezményes étkeztetésben, ez is növeli a fenntartó költségeit.
Vizl Lőrinc tájékoztatta a résztvevőket, hogy inkább további emelések várhatók, mivel a
közétkeztetésben emberhiány van, az alacsony bérek miatt a meglévőket meg kéne tartani, a
Balatonnál egy jó szakács 5-600 ezer forintot is megkap.
Halmay György kérte, hogy szavazzanak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen lévő
5 tagja 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
97/2018. (XI.15.)
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. november 22.
Halmay György elnök

2. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok
Programban való részvétel előrehaladásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Schmidt István képviselte az előterjesztőt, aki elmondta, hogy hosszú az anyag, nincs
kiegészíteni valója, de a kérdésekre szívesen válaszol. A Közjóléti Bizottságon elhangzott egy
észrevétel, az előterjesztés stadionépítési részénél az SVSE (Sportolj Velünk Sportegyesület)
egyesülettel egészül ki az anyag.
Halmay György kérte, hogy szavazzanak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen lévő 5 tagja
3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
98/2018. (XI. 15.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok Programban való
részvétel előrehaladásáról
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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:

2018. november 22.
Halmay György elnök

3. Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a
sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a
sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása
Előterjesztő:

Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Halmay György nem kívánta kiegészíteni az anyagot. Kérdés esetén szívesen válaszol.
Illés Zoltán észrevételt tett, melyben elmondta, hogy az elmúlt havi előterjesztéshez képest
javult az anyag tartalmilag. Még mindig nem látja, hogy a tájékoztatóban a veszprémi
labdarúgás pozitív irányait jelző tartalom lenne. Kitörési pontokat illetően nem lát mutatókat.
Halmay György elmondta, hogy a labdarúgásban történő foglalkoztatás 80-90%-ban
rendben van. A VFC USE, Futsal is jó eredményeket mutat fel, az utánpótlás, a női szakág is
pozitív mutatókat mutat fel. Az érzékeny pont a férfi felnőtt nagypályás labdarúgás. A
létesítmény és finanszírozási helyzet javításra szorul. A törekvés, a szándék megvan, hogy
magasabb osztályba kerüljön a csapat. Komoly tétel lenne, hogy itt egy füves focicentrum
lenne, ami a felnőtt és utánpótlás focit kiszolgálja. Elléptek mellettünk a hasonló
finanszírozású csapatok. Jelen pillanatban az Önkormányzat ennyit tud biztosítani.
Illés Zoltán véleménye szerint, hiába jó az utánpótlás, nem a veszprémi felnőtt csapatban
kötnek ki a fiatalok. Ennek a technikai feltételeit kellene megteremteni, hogy ez ne így
történjen. A városi támogatás mellé kellene szponzorokat találni.
Halmay György segítséget kért abban, hogy Illés Zoltán segítsen támogatókat találni.
Vizl Lőrinc szerint a legnagyobb feladat az infrastruktúra fejlesztése. Megkérdezte, hogy a
TAO mire használható?
Halmay György elmondta, hogy az utánpótlás részére létesítményfejlesztésre használható
a TAO. A TAO egy szelet, amihez hozzá kell tenni az önrészt.
A tájékoztatóhoz további vélemény, kiegészítés nem volt.
Dancs Judit jelezte és kérte, hogy az elnök Úr az 1. napirendi pontot újra nyissa meg, mert
ennél a napirendnél csak az egyik határozati javaslatról szavaztak, de a rendelet tervezetről
is szavazni kell.
1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési díjról, és az
óvodákban a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Halmay György kérte, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont rendelet tervezetéről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen lévő 5 tagja
3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
99/2018. (XI. 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 rendelet-tervezetében megfogalmazottakat támogatja
és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2018. november 22.
Halmay György elnök

A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszönte a
munkát és 8 óra 31 perckor a bizottság ülését berekesztette.
K.m.f.
Forgóné Kelemen Judit Andrea
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottsági elnöke

