JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2011.
december 5-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, Siklódi Levente,
Stigelmaier Józsefné, Gerstmár Ferenc, Majoros Ildikó és Surányi Józsefné a Bizottság tagjai,
a Bizottság állandó meghívottjai, a sajtó képviselői és a naprendi pontokhoz meghívott
vendégek a jelenléti ív szerint.

Távol maradt: Szabó Károlyné a Bizottság tagja.

Dr. Strenner Zoltán köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Szabó Károlyné betegség miatt van
távol. Dr. Géczi János is jelezte, hogy betegség miatt nem tud megjelenni az ülésen.
Elmondja, hogy a Bizottság munkaterve szerint ma tárgyalniuk kellene a „Tájékoztató a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda költségvetési teljesítéséről 2011. november 30-ával
bezárólag” című előterjesztést. A tájékoztató technikai okokból nem készülhetett el, mivel a
Bizottság ülése a tervezettnél egy héttel hamarabbi időpontban van.
A „Döntés a volt Séd Filmszínház épület („Hangvilla”) fejlesztéséhez fűződő szerződések
jóváhagyásáról” című előterjesztés nem készült el, javasolja, hogy vegyék le a Bizottság
napirendjéről. Várhatóan a jövő héten, rendkívüli ülés keretében fogják tárgyalni, csakúgy,
mint a Pannon Egyetemmel kötött megállapodás módosítását.
Utolsó napirendi pontként az „Egyebek” között szeretné ha meghallgatná a Bizottság Janzsó
Ádámot a Várfok Alapítvány Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
vezetőjét.

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 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
93/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a 82/2011. (X. 17.)
KjB határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
94/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
szóló

1/2011.

(I.28.)

1.

Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. I. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

3.

Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. szociális
alapszolgáltatási tevékenységéhez
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

4.

Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej
programban történő részvételére
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

5.

A háziorvosi sürgősségi betegellátás ügyeleti díjának megállapítása, a feladatellátási, közreműködői szerződések felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

6.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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7.

A Közjóléti Bizottság 2012. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

8.

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

szóló

1/2011.

(I.28.)

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 irodavezető kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szödényi Kinga nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.
Stigelmaier Józsefné elmondja, hogy zárójelben nem ártana odatenni, hogy mit is jelent a
Volkra név.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy így hívják a gróf urat, gróf Volkra Ottó.
Stigelmaier Józsefné elmondja, nem nagyon ismert ez a személy.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
95/2011. (XII. 5.) KjB határozata
„Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 1/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
„Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: Porga Gyula polgármester
Határidő: 2011. december 15.
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2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. I. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: 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,
javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
96/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. I. félévi
munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. I. félévi munkatervének
meghatározása” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: Porga Gyula polgármester
Határidő: 2011. december 15.

3. Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. szociális
alapszolgáltatási tevékenységéhez
Az előterjesztés előadója: 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 elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt kéri a NAPÁVA Szociális
Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a Kft. házi
segítségnyújtás szociális alaptevékenységet folytasson Veszprém város területén.
Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, javaslata az
előterjesztéssel kapcsolatban. Köszönti a Kft. két munkatársát, kérdezi van-e kiegészíteni
valójuk az előterjesztéshez.
Nagy Józsefné elmondja, hogy a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft.
Veszprémben 59 személyt részesít házi segítségnyújtásban. A hozzájáruló nyilatkozat az
Önkormányzatnak nem jelent anyagi terhet.
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Dr. Strenner Zoltán kérdezi, hogy mennyi személyt tudna még ellátni a Kft., valamint hol
találhatóak meg, reklámozzák-e magukat.
Nagy Józsefné elmondja, hogy tudnak még új ellátottakat fogadni, van szabad kapacitásuk.
Veszprémben a Kinizsi utcában található a szolgáltató, egyébként nem reklámozzák magukat,
szájhagyomány útján értesülnek róluk az emberek.
Dr. Strenner Zoltán jó munkát kíván a szolgáltató munkatársainak.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
97/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a „Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. szociális
alapszolgáltatási tevékenységéhez”
című előterjesztésről
A „Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. szociális
alapszolgáltatási tevékenységéhez” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: Porga Gyula polgármester
Határidő: 2011. december 15.
4. Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók
iskolatej programban történő részvételére
Az előterjesztés előadója: 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 az iskolatej minden évben napirenden van, nem kevés
pénzbe kerül. Furcsának tartja, hogy a Dunántúlra az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.
hozza a tejet. Erre ugyan magyarázat a közbeszerzési eljárás. Kérdezi az előterjesztés
elkészítésében résztvevő köztisztviselőt, van-e arra lehetőség, hogy tej helyett, valamilyen
tejterméket kaphassanak a gyerekek. Gondolva azokra, akik nem szeretik a tejet.
Csiszárné Páricsi Marianna elmondja, rendelet írja elő, hogy milyen tejtartalmú terméket
kell adni a gyerekeknek, még esetleg sajttal lehetne kiváltani a tejet, de tapasztalataik szerint a
gyerekek az iskolatejet sokkal szívesebben fogyasztják.
Surányi Józsefné elmondja, az elmúlt évben a téma tárgyalásánál ő javasolta, hogy a tejhez
adjanak egy kiflit is, mivel vannak olyan gyerekek akik reggeli és ebéd nélkül töltik a napot
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az iskolában. Kérdezi, hogy az állam még mindig dupla pénzt utal-e erre a programra. Ha
mód van rá kéri, hogy kapjanak a gyerekek egy kiflit a tej mellé.
Csiszárné Páricsi Marianna elmondja, hogy a program keretein belül nincs lehetőség arra,
hogy a tejhez adjanak egy kiflit is. Ezt a pénzt kizárólag tejre lehet fordítani.
Angyal Éva elmondja, hogy az Önkormányzat kétféle módon segíti a Surányi Józsefné által
említett gyermekeket. Egyrészt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek
ingyenesen étkezik az intézményekben. Ez napi egyszeri meleg ételt jelent. Másrészt
kérelmezni lehet térítési díj kedvezmény megállapítását, kedvező elbírálás esetén a
megállapított térítési díj 50%-át fizeti csak a család.
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e még kérdése,
hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
98/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a „Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej
programban történő részvételére”
című előterjesztésről
A „Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej
programban történő részvételére” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: Némedi Lajos alpolgármester
Határidő: 2011. december 15.
Csiszárné Páricsi Marianna és a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. két
munkatársa távoznak a Bizottság üléséről.
5. A háziorvosi sürgősségi betegellátás ügyeleti díjának megállapítása, a feladatellátási, közreműködői szerződések felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: 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 részt vett az előzetes tárgyalásokon, ahol a háziorvosok
elmondták, a működésüket nem fedezi az állami finanszírozás. Az orvosok az ügyeleti díj
tekintetében 200,-Ft.,-os emelést kértek, az Önkormányzat nem kívánt emelést adni. Az
Önkormányzat költségvetését figyelembe véve végül a fűtéstámogatás változatlan marad, az
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ügyeleti díjat pedig 3600,-Ft.-ról 3.700,-Ft.-ra emelik. Kérdezi, hogy a Bizottság tagjainak
van-e kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
99/2011. (XII. 5.) KjB határozata
„A háziorvosi sürgősségi betegellátás ügyeleti díjának megállapítása, a feladatellátási, közreműködői szerződések felülvizsgálata”
című előterjesztésről
„A háziorvosi sürgősségi betegellátás ügyeleti díjának megállapítása, a feladat-ellátási,
közreműködői szerződések felülvizsgálata” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2011. december 15.

Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska távozik a Bizottság üléséről.

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: 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 köszönti a koncepció elkészítőit dr. Albert Józsefet és munkatársait. A
koncepció olyan mint egy biblia, ahol le van írva, hogy mit, és hogyan kell tennie az
Önkormányzatnak. Kérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, a
szolgáltatástervezési koncepció elkészítője kíván-e kiegészítéssel élni.
Dr. Albert József elmondja, hogy feltehetően nagyon sok minden meg fog változni a közel
jövőben, pl. a népszámlálás adatainak feldolgozását követően ismét felülvizsgálatra fog
szorulni a koncepció. Közel 20 éve figyeli a szociálpolitika változásait és elmondható, hogy
Veszprém város büszke lehet az intézményhálózatára.
Gerstmár Ferenc egyetért Albert tanár úrral, Veszprém valóban büszke lehet az
intézményeire és a koncepciót is elismerésre méltó anyagnak tartja. Kérdezi, hogy a ma
délután megrendezésre kerülő Szociálpolitikai Kerekasztal ülése –ahol a koncepció a téma –
miért nem előzte meg a Közjóléti Bizottság ülését. Szerencsésnek tartotta volna, hogy ezt az
előterjesztést már a Kerekasztal véleményével együtt tárgyalja a Bizottság. A koncepció 12.
oldalán hivatkozás történik a szociális város rehabilitációra. Információ szerint, pályázatok
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hiányában ez már nem aktuális, talán érdemes lenne a koncepciót is ennek megfelelően
korrigálni. A 43. oldalon szereplő Tanoda, hasznos elképzelés, kérdezi, hogy konkrétan
hogyan és mikor kerül ez megvalósításra. A 44. oldalon leírtak szerint a szociális célú
bérlakások száma 126. Tavasszal polgármester úr azt mondta, hogy a szociális célú
bérlakások száma 168. Ezek szerint csökkent a szociális célú bérlakások száma?
Angyal Éva elmondja, hogy egy jogszabálytervezet szerint megszűnt volna az
önkormányzatok kötelezettsége a szolgáltatástervezési koncepció készítésével kapcsolatban,
ezért vártak még a koncepció felülvizsgálatával. Végül az 1993. évi III. törvény koncepcióra
vonatkozó része nem változott, de így már elég kevés ideje maradt a koncepció
felülvizsgálóinak az anyag elkészítésére. Sajnos csak a mai napra tudták összehívni a
Szociálpolitikai Kerekasztalt, de az ott elhangzó véleményeket, javaslatokat, még meg tudják
jeleníteni a koncepcióban, hiszen a Közgyűlési előterjesztéseket péntekig kell kiküldeni.
Amennyiben az előterjesztésben már nem lehetséges javítani, akkor az előterjesztő dr.
Strenner Zoltán a Kerekasztal véleményéről a Közgyűlésen, szóban fogja tájékoztatni
képviselőtársait.
Horváthné Kecskés Diána elmondja, hogy a Gyermekjóléti Központ legutóbbi
gyermekvédelmi tanácskozásán az oktatási intézmények részéről merült fel, hogy a túlkoros,
magatartási problémával küszködő fiatalok mekkora problémát jelentenek az iskolákban.
Ezek a gyerekek oktatási szempontból ellátatlanok. Számukra megoldást jelenthetne egy
városi Tanoda működtetése. A Tanoda olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás
keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását
kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre
és a társadalmi integrációra. A Tanoda megvalósítása a szociális város rehabilitációban
szerepelt volna. Ő minden fórumon, ahol témába illik elmondja a Tanoda szükségességét.
Kalocsai Adrienn elmondja, hogy valóban 168 körüli a bérlakások száma, viszont amit
szociális alapon lehet bérbe venni az kevesebb.
Dr. Albert József elmondja, hogy régen működött a dolgozók iskolája, ahol szintén hátrányos
helyzetű emberek tanultak, nem csak cigányok. Jelenleg is szükség lenne ilyen jellegű
intézményre, akár még úgy is, hogy több település fog össze e célból.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
100/2011. (XII. 5.) KjB határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata”
című előterjesztésről
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2011. december 15.

7. A Közjóléti Bizottság 2012. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: 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 kérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása,
javaslata a munkatervvel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
101/2011. (XII. 5.) KjB határozata
„A Közjóléti Bizottság 2012. I. félévi munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről

1. A Közjóléti Bizottság a 2012. I. félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2012. I. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Angyal Éva irodavezetőt, hogy a napirendek
előkészítéséért felelősöknek és az előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje
meg.

Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Angyal Éva irodavezető

8.

Egyebek

Dr. Strenner Zoltán felkéri Janzsó Ádámot hogy tájékoztassa a Bizottságot a Veszprém
Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda munkájáról.
Janzsó Ádám elmondja, hogy a Veszprémi Ifjúsági Kerekasztal 2011. június 25-én alakult
meg, és a későbbiekben ViFi – Veszprémi Fiatalokért elnevezéssel folytatta működését.
A kezdeményezést a Várfok Alapítvány egy NCA pályázati program keretében indította el
azzal a céllal, hogy párbeszédet kezdeményezzen a városban dolgozó, ifjúsággal foglalkozó
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szervezetek, szakemberek és intézmények között. Céljuk, hogy a város ifjúsági
koncepciójának és stratégiájának kialakításában részt vegyenek, ahhoz szakmai anyagokat,
háttértanulmányokat készítsenek.
Három éve a Diófa utcában működött az Ifjúsági Ház, amely kezdeményezés nem vált be.
A Pláza projekt valamikor elindult, de véleményük szerint Veszprémben nem beszélhetünk
plázajelenségről, ezért a leendő közösségi helyet a fiataloknak optimális esetben a
belvárosban kell megvalósítani. Tervezett helyszín a belváros szívében, az „Auer Lipót” ház.
Tervezett szolgáltatások: Prevenciós szolgáltatások (pl. alkohol-, drog-, szex-prevenciós
tanácsadás), nemzetközi lehetőségek tanácsadás, pályázatírás, pályázatírási tanácsadás,
önkéntesek küldése, fogadása, koordinálása, munkaerőpiaci kompetenciafejlesztés, felkészítés
nemzetközi projektekre. Eddig a működésüket a város, illetve a Megyei Közalapítvány
támogatta. A jövőt még nem látják, de minden 1,- Ft. kapott támogatáshoz ők pályázati
forrásból 6,-Ft.-ot tudnak hozzá tenni. A Veszprémi Ifjúsági Ház kb. márciustól üzemelne. A
tanodával kapcsolatban elmondja, hogy Várpalotán működik hasonló, sőt nekik is van egy
„poor school” elnevezésű kezdeményezésük, ahol ingyenes angolórák vannak. Önkéntesek
adják az órákat, ők a helyet biztosítjuk. Ezt a kezdeményezést véleménye szerint akár
iskolákban is lehetne alkalmazni.
Az Önkormányzattal való együttműködés az ifjúság számára csakis előnyös lenne, mert
vannak olyan pályázatok, amelyeket pl. csak egy önkormányzat hívhat le, civil szervezet nem
és ez fordítva is igaz. Kéri az Önkormányzat együttműködését.
Dr. Strenner Zoltán kéri Janzsó Ádámot, hogy szakmailag még egyeztessen a jelenlévő
Angyal Éva irodavezetővel és dr. Albert József szociológussal. A kezdeményezést nagyon
jónak találja, amit az Önkormányzat teljes mellszélességgel támogatni fog.
Stigelmaier Józsefné felajánlja segítségét a Várfok Alapítványnak és sok sikert kíván a
munkájukhoz.
Gerstmár Ferenc szintén üdvözli ezt a nagyszerű kezdeményezést, elmondja, hogy a ViFi
munkájában ő is részt vett.
Angyal Éva tanácsolja, hogy ez a tájékoztatás jusson el az Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági
és Sport, valamint Városstratégiai és Városmarketing Bizottságához is.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót, valamint a jelenlévők aktív részvételét, és
14,20 órakor az ülést bezárja.
K.m.f.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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