JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2011.
október 17-én 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Kis-házasságkötő terem
Veszprém, Óváros tér 9/B.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár Ferenc,
Majoros Ildikó, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné, Szabó Károlyné a
Bizottság tagjai, Nagy Piroska önkormányzati képviselő, Angyal Éva a Szociálpolitikai és
Egészségügyi Iroda vezetője, Szödényi Kinga a Titkárság vezetője, Józsa Tamás kabinetfőnök,
dr. Bita József a Jegyzői Iroda vezetője, Krámli Ida a VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza vezetője, Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített
Bölcsődék vezetője, ifj. Hegyeshalmi László a Művészetek Háza Veszprém igazgatója, Jakab
Anna az Oktatási és Egészségügyi PMSZSZ vezetője, Kiss Katalin a Kabóca Bábszínház
gazdasági vezetője, Szaller Péter a Befogadás Háza intézményvezetője, Czinder Kristóf
egyetemi hallgató, és a sajtó képviselői.
Dr. Strenner Zoltán köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 7 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes.
Elmondja, ma délelőtt jutott a tudomására, hogy a Bizottságnak tárgyalnia kell a „Döntés
Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat létesítését célzó
kezdeményezésről” című előterjesztést. Indítványozza, hogy Bizottság vegye napirendjére az
előterjesztést. Elmondja, hogy az ülésezés folyamán elrendel egy 10-15 perces szünetet, ahol
a kiosztott előterjesztést – ami csupán 3 gépelt oldal - mindenki végigolvashatja.
Gerstmár Ferenc elmondja, nem fogadható el, hogy egy városrészi önkormányzat
létesítéséről a Bizottság úgy döntsön, hogy az előterjesztés most kerül kiosztásra. Nincs idő az
anyag megismerésére, és a pártjával való egyeztetésre sem, így nem támogatja az előterjesztés
napirendre vételét.
Dr. Bita József elmondja, hogy ma 12 óra 2 perckor még egyeztetett az előterjesztővel, ezért
nem kapták meg az anyagot időben a Bizottság tagjai, melyért elnézést kér. Amennyiben a
Bizottság úgy dönt, hogy nem tárgyalja a városrészi önkormányzat létesítéséről szóló
előterjesztést, annak következményeként, - bizottsági vélemény hiányában - a Közgyűlés nem
dönthet. A kezdeményezésről így a következő, azaz a novemberi Közgyűlés döntene. Kéri,
hogy mérlegelje ezt a tisztelt Bizottság.
Lehoczki Monika tájékoztatja a Bizottság elnökét a rendkívüli ülés lehetőségéről.
Stigelmaier Józsefné nem javasolja, hogy napirendre vegyék az előterjesztést, mert nincs
benne semmi sürgető, ami indokolná.
Siklódi Levente javasolja, hogy az előterjesztést tárgyalja a Bizottság. Úgy gondolja, hogy a
lakossági kezdeményezésről időben kell dönteni. Kéri az elnököt, hogy bocsássa szavazásra a
„Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat létesítését
célzó kezdeményezésről” című előterjesztés napirendre vételét.

Dr. Strenner Zoltán javasolja, hogy a Bizottság jelen ülésének napirendi pontjai közé vegye
fel a „Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat létesítését
célzó kezdeményezésről” című előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 „igen”, 2 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
77/2011. (X. 17.) KjB határozata
a „Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat
létesítését célzó kezdeményezésről” című előterjesztés napirendre vételéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendjére veszi a „Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi
önkormányzat létesítését célzó kezdeményezésről” című előterjesztést.

Dr. Strenner Zoltán javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
78/2011. (X. 17.) KjB határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Döntés a Balatoni Korona „térségi pénzt” kibocsátó társaság megalapításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2.

Tájékoztató a hajléktalanok helyzetéről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

3. Feladatmutató igénylés benyújtása szociális foglalkoztatásra
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
4.

A Közjóléti Bizottság ügyrendjének módosítása és kiegészítése
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

5. Tájékoztató Veszprém MJV Önkormányzatának 2011. évi karácsonyi
rendezvényeiről (Vásár és Illatos Advent tervezete, 2010. évi tanulságok)
Szóbeli tájékoztató
Előterjesztő: Szödényi Kinga irodavezető
6. Tájékoztató a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda III. negyedévi

2

gazdálkodásáról
Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
7. Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat
létesítését célzó kezdeményezésről
Előterjesztő: Hartmann Ferenc az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
8. Javaslat „Hornig díj” adományozására
Zárt ülés
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Napirend előtt
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A jelentés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
79/2011. (X. 17.) KjB határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a 71/2011. (VI. 20.)
KjB határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Napirendi pontok tárgyalása

1. Döntés a Balatoni Korona „térségi pénzt” kibocsátó társaság megalapításról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az előterjesztés elkészítéséért felelős kabinetfőnök kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Józsa Tamás nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.
Dr. Strenner Zoltán sérelmezi, hogy az előterjesztést megtárgyalta címszó alatt nem szerepel
a Közjóléti Bizottság.
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Józsa Tamás elnézést kér az adminisztrációs hibáért, javítani fogják.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy az előterjesztésben tartalmi hibát vél felfedezni.
Az előterjesztés 3. oldaláról idézi: „Ennek érdekében az alapítók fele részben
„szavazatelsőbbségi” részvényhez jutnak („B” típusú részvény), fele részben pedig
hagyományos törzsrészvények kerülnek kibocsátásra részükre („A” típusú részvény). A
később csatlakozók pedig csak hagyományos („B” típusú) részvényt vásárolhatnak és
jegyezhetnek majd.”
Szerinte a később csatlakozók nem („B” típusú), hanem („A” típusú) részvényt vásárolhatnak.
Józsa Tamás elmondja, hogy ezt az elírást már javították.
Majoros Ildikó elmondja, hogy a balatoni koronáról kb. két hónapja jelent meg egy rövid
újságcikk. Hiányolja a szélesebb körű, részletesebb tájékoztatást, mert az egyszerű kis
emberek nem értik, miről van szó. Attól tartanak, hogy a korona kibocsátását követően még
több szegény ember lesz Veszprémben.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
80/2011. (X. 17.) KjB határozata
a „Döntés a Balatoni Korona „térségi pénzt” kibocsátó társaság megalapításról” című
előterjesztésről

A „Döntés a Balatoni Korona „térségi pénzt” kibocsátó társaság megalapításról” című
előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.
Felelős: Porga Gyula polgármester
Határidő: 2011. október 27.

2. Tájékoztató a hajléktalanok helyzetéről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a hajléktalanság súlyos, de nem új keletű probléma.
Veszprémben a Befogadás Háza kiváló szakemberei segítik a városban élő hajléktalanokat.
Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és az előterjesztés
elkészítésében résztvevők kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
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Nagy Piroska megköszöni, hogy a Bizottság érdeklődéssel kíséri a hajléktalanok helyzetét.
Elmondja, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő hajléktalanokat
ellátó intézményrendszer kiválóan működik. A probléma, hogy a hajléktalanok között van
közel 200 ember, akik nem veszik igénybe a Befogadás Háza szolgáltatásait, ők közterületen
élnek. A békés megoldás nem tűr halasztást. Bízik benne, hogy a veszprémi vezetők bölcsen
döntenek majd és a közterületen élő hajléktalanságot szociális, és nem rendészeti
problémaként kezelik.
Az előterjesztés elkészítéshez sok segítséget kaptak a városi rendőrkapitányságtól, melyet
ezúton is megköszön.
Szaller Péter elmondja, hogy a közeljövőben két pályázat kiírása is várható melyek célja a
közterületen élők számának csökkentése, olyan komplex programokkal, melyekben szerepet
kap a képzés, munkaerő-piaci integráció, lakhatás támogatása mellett, formabontó
megoldások intézményesült formába öntése, amelyek az utcai ellátottak intézménybe
kerülését segítik elő. Az általa vezetett intézmény részt kíván venni a pályázatokon.
Angyal Éva elmondja, hogy az intézmény rendszeresen kapcsolatban van a rendőrséggel,
közterület-felügyelettel, kórházzal, mentőkkel, polgárőrséggel. Az idei téli krízisidőszakra
való felkészülés céljából, október 19-én lesz egy közös kerekasztal megbeszélés melyen, az
intézmény szakemberei és a közterületen feladatot ellátó szolgáltatók szakemberei
egyeztetnek a felmerülő feladatokról, azok egymás közötti hatékony felosztásáról.
Stigelmaier Józsefné elmondja, hogy szívesen részt venne ezen a megbeszélésen, mivel ő
olyan városrészben él, ahol a hajléktalanság kiemelt probléma. Szaller Pétertől kérdezi, hogy
a közterületen élők részére visznek-e szemeteszsákot. A jövő héten rendőrökkel, közterületfelügyelőkkel ismét bejárják az erdőt, kéri, hogy Szaller Péter is tartson velük.
Surányi Józsefné kérdezi, hogy miért csak a hideg idő beálltával kerül napirendre a
hajléktalanság problémája. A cselekvési tervekről már nyáron kellene egyeztetni. Legutóbb,
amikor itt a hajléktalanokról beszéltek, felmerült a mobil WC-k kihelyezésének lehetősége.
Problémaként merült fel, hogy ki köteles azokat takarítani. Utánajárt, elmondja, hogy a mobil
WC-ket az üzemeltető takarítja. Véleménye szerint ismételten el kellene azon gondolkodni,
hogy megoldás lehet-e, egy-két mobil WC kihelyezése az erdőbe.
Stigelmaier Józsefné elmondja, hogy a hajléktalanokkal, mind az Önkormányzat, mind az
őket ellátó intézmény a Befogadás Háza folyamatosan törődik, foglakozik. A közterületen élő
hajléktalanok problémája országos méretű. A problémák csökkentése céljából itt
Veszprémben az ő kezdeményezésére, legutóbb erdőtakarítást szerveztek.
Surányi Józsefné elmondja, hogy általánosságban fogalmazott. Tisztában van a Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület fontos munkájával és tudja, hogy Stigelmaier Józsefné is
folyamatosan dolgozik a problémák megoldásán.
Gerstmár Ferenc kérdezi, hogy a tájékoztató alapján készül-e cselekvési terv. Fontosnak
tartja, hogy a terv a hajléktalanságot ne rendészeti kérdésként kezelje. Kérdezi, hogy van-e az
intézménynek a közterületen élő 200 ember ellátására kapacitása.
Szaller Péter elmondja, hogy legutóbb a Verga Kft. közreműködésével két hajléktalan
személy 70 m3 szemetet szedett össze az erdőben.
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Az intézmény folyamatosan jelzi a médiák felé, a hajléktalan emberekkel kapcsolatos
információkat, programokat, de sajnos csak téli időszakban nagyobb a média figyelem.
200 ember ellátására nincs kapacitásuk, de fejleszteni akarnak. Hangsúlyozza, hogy nem a
kapacitás hiány a gond, hanem az, hogy vannak olyan hajléktalan emberek, akik közterületen
akarnak élni és nem hajlandóak bemenni az intézménybe.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatást.
Nagy Piroska, Józsa Tamás és Szaller Péter távoznak a Bizottság üléséről.

3. Feladatmutató igénylés benyújtása szociális foglalkoztatásra
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a szociális foglalkoztatási támogatást kormányrendelet
szabályozza. Az Önkormányzat, mint szociális foglalkoztatást szervező fenntartó minden
évben írásban köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére a
következő évre vállalt feladatmutatót. A 2011. év során kapott szociális foglalkoztatási
támogatásból az Önkormányzat nem kíván felhalmozási kiadásra fordítani, mivel a kapott
pénzösszeg csak a szociális segítők és a foglalkoztatott fogyatékos személyek munkabérére
elegendő. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása.
Surányi Józsefné fontos tartja a munka-rehabilitációt, mert önállósághoz segíti a fogyatékos
személyeket.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
81/2011. (X. 17.) KjB határozata
a „Feladatmutató igénylés benyújtása szociális foglalkoztatásra” című előterjesztésről

A „Feladatmutató igénylés benyújtása szociális foglalkoztatásra” című előterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyűlés elé terjesztését javasolja.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2011. október 27.
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Krámli Ida távozik a Bizottság üléséről.

4.

A Közjóléti Bizottság ügyrendjének módosítása és kiegészítése
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán elmondja, az eltelt időszakban az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata három alkalommal módosult, ennek következtében az Ügyrend
bevezető részében hivatkozott jogszabályhelyek is megváltoztak, így az előterjesztésben
foglaltak szerint az Ügyrendet módosítani szükséges.
Másrészt 2011. november hónaptól Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése valamennyi
önkormányzati bizottságában biztosítja a tanácskozási jogú egyetemi képviseletet.
Az Önkormányzat SZMSZ-ét és a Közgyűlés bizottságainak ügyrendjét 2011. október
hónapban szükséges kiegészíteni azzal, hogy „a bizottsági üléseken állandó meghívottként,
tanácskozási joggal részt vesz a Pannon Egyetem bizottságba delegált képviselője is.”
A Pannon Egyetem Közjóléti Bizottságba delegált képviselője nagyon prominens személy, dr.
Géczi János. Azok számára akik nem ismerik őt, szeretne felolvasni pár sort a vele készült
interjúból: „ - Ha a jövőbe tekint, milyen Veszprémet képzel el? Miben kellene változnia a
városnak?
- Nagyon fontos, hogy a város minden szempontból egymagvúvá váljék: Veszprémben létezik
az egyetem, óriási értékekkel, és van egy város, amely nem minden esetben érzékelheti, hogy
ez mekkora érték. Akkor válna egymagvúvá a város, ha ez a kettő összecsúszna, ha mondjuk
az egyetemi dolgozók használnák a városi kultúrát, a városlakók pedig használnák az
egyetemet. Ha meg lehetne érni, hogy az egyetem beköltözik a várba található üres, bár
tulajdonosokkal rendelkező épületekbe, ha lenne még két-három múzeum, koncertterem,
akkor biztosan értékesebbé válna Veszprém. És szeretném, ha lenne végre néhány jó,
egyetemistáknak való kocsma, mert e nélkül nem lehet minőségi diákélet sem.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
82/2011. (X. 17.) határozata
a Közjóléti Bizottság ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
1. A Közjóléti Bizottság a 2/2010. (XI.2.) KjB számú határozatával elfogadott
Ügyrendjének bevezető részét az alábbiak szerint módosítja:
„A Közjóléti Bizottság a Közgyűlés állandó bizottságaként az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 69. § (2)
bekezdésében meghatározott létszámmal és a 3 sz. függelékében rögzített
személyi összetételben működik. Ellátja az SZMSZ 7. §-ban a Közgyűlés
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hatáskörei közül a Közjóléti Bizottságra átruházott feladatokat, valamint az 1. sz.
melléklet 2.) pontjában meghatározott feladatköröket.”
2.

A Bizottság Ügyrendjében „Az ülés összehívása, vezetése” fejezetet az alábbi
mondattal egészíti ki:
(A Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
A Bizottság üléseire - általában - a Közgyűlést megelőzően, minden
hónapban a Közgyűlés előtti hét hétfőjén 13,30 órakor kerül sor.
A Bizottság ülésére a meghívót és az előterjesztéseket olyan időpontban kell
megküldeni, hogy azt a Bizottság tagjai, az állandó és az adott témakörre meghívottak
az ülés előtt legalább 3 munkanappal megkapják). A bizottsági üléseken állandó
meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a Pannon Egyetem bizottságba
delegált képviselője is.

3. A Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a módosított és kiegészített
Ügyrend, Bizottsági tagok részére való kiküldéséről gondoskodjon.
A 3. pontnál:
Felelős: dr. Strenner Zoltán KjB elnök
A végrehajtás előkészítéséért: Angyal Éva irodavezető
Határidő:
2011. október 27.

5. Tájékoztató Veszprém MJV Önkormányzatának 2011. évi karácsonyi
rendezvényeiről (Vásár és Illatos Advent tervezete, 2010. évi tanulságok)
Szóbeli tájékoztató
Előterjesztő: Szödényi Kinga irodavezető
Szödényi Kinga elmondja, hogy az előkészületi munkálatok során elemezték a 2010. évi
tapasztalatokat, tanulságokat. A karácsonyi vásár, a sétáló utcán az eddig ismert formában
kerül kialakításra, változás jövőre várható. Az Illatos Advent a Városházán kerül
megrendezésre, az igényeknek megfelelően, a programok hétvégenként 2 naposak lesznek. A
most nyíló szaléziánum ráerősít a Városházi programokra. December 3-án jön a finn Mikulás,
az érdeklődők az Arénában találkozhatnak vele. A város kiemelt művészeti együttesei
természetesen fellépnek a rendezvénysorozaton.
Dr. Strenner Zoltán kérdezi, hogy a rendezvény költségvetése szorosabb-e a tavalyinál.
Szödényi Kinga elmondja, hogy kicsit kevesebb pénzből gazdálkodnak, de a rendezvény
ugyanolyan színvonalas marad, mint az elmúlt években.
Surányi Józsefné kérdezi, hogy óvodások, iskolások fellépnek-e a rendezvényeken.
Szödényi Kinga elmondja, már szeptemberben megkeresték a közoktatási intézményeket,
hogy vállalnának-e műsorokat a karácsonyi rendezvényen. Várják a válaszokat.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
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Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót és megkéri a Bizottság tagjait, hogy advent
idején mindenképpen tegyék tiszteletüket a városi fenntartású szociális és gyermekjóléti
intézményekben.

6. Tájékoztató a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
A tájékoztató az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Angyal Éva elmondja, hogy az iroda egyes szakfeladatainál a teljesítés meghaladta az
előirányzatot. Az iroda költségvetésén belül átcsoportosítással meg tudják oldani ezt a
problémát, így az nem fogja érinteni az Önkormányzat költségvetését.
Majoros Ildikó kérdezi, hogy van-e tudomása az irodának olyan emberekről, akik nem járnak
házi orvoshoz.
Angyal Éva elmondja, hogy konkrét példát nem tud mondani, de ha jelzés érkezne ilyen
esetről, akkor a hatósági kötelezés a járható út.
Szabó Károlyné elmondja, hogy információi szerint, ha valaki egy éven belül nem jelenik
meg a házi orvosánál, az orvos kimegy hozzá a lakására.
Angyal Éva elmondja, hogy ebben az esetben a háziorvos levelet küld a páciensnek, hogy
jelenjen meg felülvizsgálat céljából.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót.

7. Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat
létesítését célzó kezdeményezésről
Előterjesztő: Hartmann Ferenc az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
Az előterjesztés a Bizottság tagjai részére a mai napon elektronikus formában 12.10
órakor került kiküldésre, ill. az ülésen került kiosztásra.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy elolvasta az anyagot. 4 évig ő volt a terület képviselője,
akkor is létezett már a Szabadság Lakótelep Baráti Kör, de nem működött. Két-három ember
az ő segítségével aktívvá tette ezt az önszerveződést, amely azóta is nagyszerűen működik.
Nem tartja indokoltnak – a lakosságszám alapján sem - a városrészi önkormányzat
létrehozását.
Stigelmaier Józsefné elmondja, hogy a Szabadság Lakótelep Baráti Kör elnökének
véleménye szerint „jelen pillanatban a szervezet (Baráti Kör) a gyakorlatban betölti azt a
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szerepet, amit egy részönkormányzat tenne”. Úgy gondolja, hogy nem kell beleavatkozni
ebbe az önszerveződésbe, nem támogatja a részönkormányzat létesítését.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy ez a politikamentes baráti kör nagyon jól működik.
Stigelmaier Józsefné véleménye szerint nem kell „belenyúlnia” a politikának ebbe az
önszerveződésbe.
Surányi Józsefné elmondja, hogy egyet ért az előtte szólókkal. Nem támogatja a városrészi
önkormányzat megalakítását. A lakosságszám nem indokolja.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
83/2011. (X. 17.) KjB határozata
a „Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat
létesítését célzó kezdeményezésről
” című előterjesztésről

A „Döntés Veszprém, Szabadságpuszta településrészen városrészi önkormányzat
létesítését célzó kezdeményezésről” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.
Felelős: Hartmann Ferenc az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
Határidő: 2011. október 27.

Dr. Strenner Zoltán megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és 14,31 órakor az ülést
bezárja.
K.m.f.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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