Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2019. június 20-án (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
Némethné Károlyi Jolán
Kovács Áron Zoltán
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Illés Zoltán
Vizl Lőrinc Ottó

Meghívottak és megjelentek:

Takácsné Kovács Éva intézményvezető
Sándor Edit
Mészáros Éva
Dr. Dancs Judit csoportvezető
Bodor Barbara hivatali munkatárs
Csík Richárd hivatali munkatárs
Kicska Andrea hivatali munkatárs
Fazekas Ildikó irodavezető
Józsa Tamás irodavezető
Schmidmajer Ádám bizottsági referens

Halmay György a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, megállapította,
hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő megjelent, Zsigmond György nem jelent meg, de
megállapította, hogy a bizottság így is határozatképes. Halmay György megkérdezte,
hogy mindenki megkapta az anyagokat, van-e kérdés vagy javaslat.
Halmay György a bizottság elnöke kérte a bizottság tagjait, a napirendek
elfogadása előtt a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló
előterjesztésről szavazzanak.
A napirendi ponttal 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
57/2019. (VI.20.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága az 56/2019. (V. 23.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Halmay György a bizottság elnöke kérte, hogy most a napirendek elfogadásáról
szavazzanak.
A napirendi pontokkal 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
58/2019. (VI. 20.) határozata

a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2019. május 23-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására kerül
sor:
1. A)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
B)
Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásokról
C)
Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének
biztosításáról
D)
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.516-VP1-2017-00001 „Északi iparterület közlekedésfejlesztése”
elnevezésű
projekt
kivitelezésének
forrás
kiegészítésével
kapcsolatosan
Előadó:

Porga Gyula polgármester

2. A)
A Veszprém Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény alapító okiratának módosítása
B)
A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával
kapcsolatos döntések
Előadó:

Porga Gyula polgármester

3. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
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Előadó:

Brányi Mária alpolgármester

4. Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai
beíratásokról
Előadó:

Angyal Éva irodavezető

Napirendek tárgyalása:
1. A)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
B)
Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásokról
C)
Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének
biztosításáról
D)
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.516-VP1-2017-00001 „Északi iparterület közlekedésfejlesztése”
elnevezésű
projekt
kivitelezésének
forrás
kiegészítésével
kapcsolatosan
Előadó:

Porga Gyula polgármester

Halmay György a bizottság elnöke felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy csak
az előterjesztés B részét tárgyalják. Ezután megkérdezte Fazekas Ildikót, aki Porga
Gyula polgármestert képviseli az előterjesztésben, hogy szeretne-e kiegészítést
mondani az anyaghoz kapcsolódóan.
Fazekas Ildikó irodavezető nem kívánt kiegészítést hozzáfűzni.
A napirendi pontokkal 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
59/2019. (VI. 20.) határozata

A Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta „Döntés a veszprémi óvodák működését érintő
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Halmay György elnök
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2. A)
A Veszprém Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény alapító okiratának módosítása
B)
A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával
kapcsolatos döntések
Előadó:

Porga Gyula polgármester

Halmay György a bizottság elnöke felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy csak
az előterjesztés B részét tárgyalják. Ezután megkérdezte Mészáros Évát, aki Porga
Gyula polgármestert képviseli az előterjesztésben, hogy szeretne-e kiegészítést
mondani az anyaghoz kapcsolódóan.
Mészáros Éva csoportvezető nem kívánt kiegészítést hozzáfűzni.
A napirendi pontokkal 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
60/2019. (VI. 20.) határozata

A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos
döntések elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító
okiratával kapcsolatos döntések” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Halmay György elnök

3. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Előadó:

Brányi Mária alpolgármester

Halmay György a bizottság elnöke megkérdezte Csík Richárdot, aki Brányi Mária
alpolgármestert képviseli az előterjesztésben, hogy szeretne-e kiegészítést mondani
az anyaghoz kapcsolódóan.
Csík Richárd kulturális referens nem kívánt kiegészítést hozzáfűzni.
Illés Zoltán külső szakértő kiemelte, hogy volt már korábban Települési
Értéktárral kapcsolatban beszámoló, és ez a jelenlegi egy nagyon komoly munkát
betakaró beszámoló. Részben választ kapott minden kérdésére a műtárgyakkal
kapcsolatban, úgy gondolja, hogy számára elfogadható ez az előterjesztés
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Némethné Károlyi Jolán a Magtár jelenlegi helyzetére kérdezett rá.
Csík Richárd a bizottsági ülés ideje alatt utánanézett, és megállapította, hogy a
Fenyves utcai ingatlan jelen pillanatban üres, és felújításra vár.
A napirendi pontokkal 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
61/2019. (VI. 20.) határozata

A Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság
2019. I. félévi tevékenységéről” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Halmay György elnök

4. Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
Előadó:

Angyal Éva irodavezető

Halmay György a bizottság elnöke megkérdezte Mészáros Évát, aki Angyal Évát
képviseli az előterjesztésben, hogy szeretne-e kiegészítést mondani az anyaghoz
kapcsolódóan.
Mészáros Éva csoportvezető nem kívánt kiegészítést hozzáfűzni.
Némethné Károlyi Jolán a bizottság tagja kifejezte, nagyon szomorú amiatt,
hogy folyamatosan csökken Veszprémben a gyereklétszám.
Mészáros Éva csoportvezető megjegyezte, hogy tavaly 540-ről 440-re csökkent
az óvodákba beíratott gyerekek száma, viszont hozzáfűzte, hogy a tavalyi szám volt
kiemelkedő, és a 440 közelebb van az átlaghoz, szóval a csökkenés valós, de
viszonylag stagnál. Ezen kívül reméli, hogy a Kormány családtámogatása is elősegíti
ennek fellendülését.
Halmay György a bizottság elnöke egyetért azzal, hogy van hullámzás, viszont
ez folyamatosan csökken. Emlékszik olyan évre is, amikor az iskolákba 600 gyereket
írattak be első osztályokba, jelenleg messze vagyunk ettől, és már akkor is az volt a
probléma, hogy kevés gyerek születik. Hozzáteszi, hogy ez a 450 aggasztó, még úgy
is, hogy tudjuk jól, hogy nagyon sokan betelepülnek Veszprémbe, nem túl örömteli
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dolgok. Örül annak, hogy a Kormány is megpróbál ellene tenni, viszont úgy érzi, ez
elsősorban tudati kérdés és nem üzleti, gazdasági. Ha valaki akar gyermeket vagy
nem akar, akkor ez nem pénz kérdése, ha pedig igen, akkor az magából kifordult
tudatot jelent.
Illés Zoltán külső szakértő szerint nagy valószínűséggel az az országos tendencia
vetül ki Veszprémre is, ami azt mutatja, hogy az elmúlt években, évtizedekben
nagyjából 700.000 ebben a korban lévő fiatal ment ki az országból, és akik ugye
külföldön vállalnak gyereket, az nem magyar állampolgár lesz, és nincs
Magyarországon, ami ugye a hiányt képez az óvodákban és iskolákban. Emellett nem
tartja valószínűnek, hogy azok, akik korábban külföldre mentek, a későbbiekben a
hazajövetel mellett döntenek, esetleg csak a nyaralást tölthetik el itthon.
Halmay György a bizottság elnöke megjegyezte, hogy ez a munkaerő szabad
vándorlása. Beléptünk az Európai Unióba, és az óta ennek előnyeit és hátrányait is
magunkkal kell cipelni.
Vizl Lőrinc külső szakértő elmondta, hogy az 1970-es, 80-as években több mint
150.000 gyerek született évente, jelenleg ez a szám 90.000-nél jár. A roma
lakosságban is 2,1% a szaporulási ráta, nálunk pedig 1,3% az országos átlagot
tekintve, aminek 2,3% körül kellene lennie. A rendszerváltás óta soha nem született
olyan kevés gyerek, mint az idei év márciusában, tehát valóban nem csak anyagi
kérdés a gyerekvállalás. Úgy gondolja, hogy ez mindaddig fent fog maradni, amíg a
bérkülönbségek ilyen jelentősek az országok között. Példaként hozta fel a fiatal
pedagógusokat, egy fiatal pedagógus minimálbér közeli fizetéssel rendelkezik, és
meglátása szerint egy fiatal pedagógus házaspár hiába kap 10mFt-ot a Kormánytól a
lakásépítési programra, számukra ez nem jelent majd jelentős előrelépést, nem is ért
egyet ezzel a kezdeményezéssel. Megjegyezte, hogy Nyugat-Európában sehol nincs
ennyi magántulajdonban lévő ingatlan, mint itt Magyarországon, véleménye szerint a
bérlakás programot kellene erőltetni, és inkább egy nagyon alacsony bérleti díjat
meghatározni, és egy átfogó programban kellene gondolkozni.
Halmay György a bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy szerinte ez nem a napirend
témája, nem is fogjuk tudni megoldani bizottsági szinten ezeket a kérdéseket, más
véleményen vannak, az, hogy ki mit gondol most az EU-ban, az nem ehhez a
témához tartozik. Úgy gondolja, hogy a Kormány legalább megpróbálja sajátos
eszközeivel azt, hogy az, aki gyereket vállal, az ne vállalja a szegénységet.
Tekintettel arra, hogy ez tájékoztató, ezért a Bizottságnak nem kell róla szavaznia.
Halmay György a bizottság elnöke megköszönte a munkát, a bizottsági ülést 8
óra 19 perckor berekesztette.
K.m.f.
Forgóné Kelemen Judit Andrea
a bizottság alelnöke

Halmay György

a bizottság elnöke

