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Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012.
január 16-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár Ferenc,
Majoros Ildikó, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai,
Némedi Lajos alpolgármester, Józsa Tamás kabinetfınök, Schmidt István a Városfejlesztési
Iroda vezetıje, Angyal Éva a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje, Krámli Ida a
VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza vezetıje,
Horváthné Kecskés Diána a VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona vezetıje, Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje, Perlaki
Claudia a Titkárság csoportvezetıje, Neveda Amália a Városi Mővelıdési Központ és
Könyvtár igazgatója, Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési
Intézet igazgatója, Kiss Katalin a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézet
munkatársa, ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza Veszprém igazgatója, Oberfrank Pál
a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója, Horváth Lászlóné a Veszprémi Petıfi Színház
gazdasági vezetıje, és a sajtó képviselıi.
Távol maradt: Siklódi Levente, a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Siklódi Levente családi okok miatt
maradt távol. A meghívóban szereplı napirendi pontok közül a 7. és 8. napirendi pontot a
Bizottság ma nem tárgyalja, mert nem készült el az elıterjesztés. A TIOP pályázatokkal
kapcsolatosan rendkívüli ülés összehívása várható. A HEMO-val kapcsolatos elıterjesztésben
kisebb változtatások történtek ma délelıtt, a módosított anyagot a hivatal munkatársai elektronikus és nyomtatott formában is - a Bizottság részére bocsátották.
Dr. Strenner Zoltán javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
1/2012. (I. 16.) KjB határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató az összevont intézményi szolgáltató szervezet (ISZSZ) létrehozásával
kapcsolatban
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
2. A Veszprémi Petıfi Színház 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
3.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2011. évi szakmai
beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı

4. A Mővészetek Háza 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
5. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012.
évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
6. Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak
(Veszprém, Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület
elıtti közterület, park) önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
7. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. Tájékoztató az összevont intézményi szolgáltató szervezet (ISZSZ) létrehozásával
kapcsolatban
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés 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 elıterjesztı alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Némedi Lajos elmondja, hogy az ülést megelızıen az intézményvezetık számára egy rövid
tájékoztatást nyújtott az ISZSZ létrehozásával kapcsolatban. A szervezeti változtatás iránya
jó, de akkor kell az „i”-re feltenni a pontot, amikor minden feltétel ismeretében vannak. Ez
körülbelül az év második felére várható, akkor tesznek majd javaslatot a bizottságok és a
Közgyőlés elé. Addig is egyeztetések lesznek.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a polgármester úrnak van egy nagyon jó hasonlata erre
a dologra, az autó készen van, már csak meg kell tankolni. Fontos, hogy ne akkor kelljen
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kapkodni, amikor a jogi környezet alkalmas a megvalósításhoz, hanem addigra már felkészült
lesz az Önkormányzat is és az érintett intézmények is.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a tájékoztatást.

2. A Veszprémi Petıfi Színház 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán üdvözli a színház igazgatóját, aki elsı ízben vesz részt a Bizottság
ülésén. Örül, hogy a továbbiakban együtt dolgozhatnak, bízik a sikeres együttmőködésben.
Elmondja, hogy nagyon tetszett neki a beszámoló, mely lényegretörı és világos volt, majd
megadja a szót Oberfrank Pálnak.
Oberfrank Pál köszönti a Bizottság tagjait és a jelenlévıket. A beszámoló készítése közben
rácsodálkoztak arra, hogy a fı tevékenységük – 5 nagyszínpadi bemutató, 1 gyermekbemutató
és a játékszín bemutatói – mellet még mennyi mindent próbálnak megtenni. Elmondja, hogy a
színház vezetése - Bujtor István vezetésével és Eperjes Károly mővészeti igazgató vezetésével
is - nagyon tudatában van annak, hogy hol van, hogy mit kell tennie. Tudják, hogy közpénzzel
gazdálkodnak, és a színház nagyon erıs gazdasági vezetéssel rendelkezik. Nem nagyon
vannak olyan rések, ahol elfolyhatna a pénz, leszámítva olyan adottságokat, amelyeken
hosszú távon tudnak csak változtatni. Itt a színház épületére ill. a színészház állapotára
gondol. Amit emberileg és mővészi értelemben meg lehet tenni, azt meg fogják tenni. Bízik a
jó együttmőködésben, hiszen egy hajóban ülnek és mindnyájan Veszprémért dolgoznak.
Megköszöni a megyének és a városnak, hogy a színház átadás-átvétele jól elıkészített, és
zökkenımentes volt, a változásból a közönség semmit nem érzékelt. Szeretné meghívni a
Bizottságot a színházba egy kötetlen beszélgetésre. Szeretné körbevezetni a tagokat, hogy a
jobban átérezhessék a színház légkörét, hangulatát, esetleges problémáit.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a meghívást és megkéri a Bizottság referensét, hogy a
soron következı bizottsági ülés összehívását a Petıfi Színházba szervezze. Megkérdezi az
alpolgármester urat, hogy amíg a színház megyei fenntartásban volt, addig a város támogatta,
jelen helyzetben ennek a fordítottja is igaz-e. A megye fogja-e támogatni a színház
mőködését?
Némedi Lajos válasza igenlı.
Oberfrank Pál elmondja, hogy szándékában áll megkeresni a megyei vezetıket és
támogatást kérni a színház számára.
Dr. Strenner Zoltán a színház mővészeti igazgatója által leírtakból idéz: „A Noszty fiú esete
Tóth Marival szintén nagy örömünkre nézıszám növekedést hozott, jóval kevesebben hagyták
ott szünetben alkalmasint (20-40-en) e klasszikus elıadásokat, mint korábban.” Kérdezi, hogy
honnan tudják ezt ilyen pontossággal megállapítani.
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Oberfrank Pál elmondja, hogy egyrészt a színészek érzékelik a nézıszám csökkenést,
másrészt a ruhatárosok, jegykezelık és a szervezık is látják ha a szünet után kevesebb nézı ül
vissza a nézıtérre. De ez egyáltalán nem jellemzı. Egyetlen egy elıadásuknál a „Szentivánéji
álom”-nál fordult az elı, hogy a toll és a füst „kiverte néhány embernél a biztosítékot”, de
másoknak meg pont ez tetszett.
Gerstmár Ferenc javasolja, hogy a színház legközelebb, tárgyév június hónapban terjessze a
Bizottság elé a szakmai beszámolóját, mivel a színház nem naptári évekre, hanem évadokra
tervez. Kérdezi az igazgatót, hogy lehetséges-e ez?
Oberfrank Pál elmondja, hogy már április hónapban be tudnak számolni az elmúlt évad
szakmai munkájáról.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy mennyire tetszett neki a „Jeanne d’Arc” és „A kisherceg”
bemutatója, mert ezek az elıadások olyan minıséget képviselnek, amely fontos az új
generáció számára. Kérdezi, hogy milyen feltételei vannak az ilyen jellegő elıadásoknak.
Eperjes Károly azt írja a beszámolóban, hogy „azt hiszem elérkeztünk ebben a gazdasági
helyzetben a nézıszám plafonjához”. Kérdezi, hogyan tartható meg ez a magas nézıszám.
Oberfrank Pál elmondja, hogy a színház költségvetési tervében mindig szerepel
gyermekelıadás. A Játékszíni elıadásokra szponzort keresnek. A nézıszám megtartásában
úgy gondolja, hogy a fenntartó is tud segíteni. Veszprém egyetemi város, de az egyetemisták
alig járnak színházba. Már folynak a tárgyalások az egyetemmel együttmőködési formák
kidolgozására. Céljuk még a családi színházba járás elérése. Tapasztalataik szerint a
gyerekek, fiatalok iskolai szervezésben megjelennek az elıadásokon, de hiányoznak a
családok. Jó lenne, ha a város abban is segítené a színházat, hogy az minél több felületen
tudjon megjelenni, pl. az Önkormányzat honlapján.
Surányi Józsefné elmondja, hogy az elmúlt évben a városi fenntartású közintézmények
akadálymentesítésérıl szóló tájékoztatással kapcsolatban már kérdezte, hogy milyen
lehetıségek vannak a színház akadálymentesítésére. A veszprémi színház elıadásait
kerekesszékkel közlekedı emberek nem tudják látogatni, mivel az épületben nem biztosított
az akadálymentes közlekedés. A veszprémi mozgássérültek a székesfehérvári színház
elıadásaira járnak.
Oberfrank Pál elmondja, ez a probléma mindig is foglalkoztatta ıket, de az
akadálymentesítés megvalósításához a fenntartó segítsége kell.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
2/2012. (I. 16.) KjB határozata
„A Veszprémi Petıfi Színház 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve”
címő elıterjesztésrıl
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Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a Veszprémi Petıfi
Színház 2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja, a 2012. évi munkatervét jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság döntésérıl
értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal

Józsa Tamás és Schmidt István távoznak a Bizottság ülésérıl.

3. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2011. évi szakmai
beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Székely Andrea elmondja, hogy az elmúlt évben egy 17 millió forintos TÁMOP pályázatot
zártak. Örömükre szolgált, hogy a Balaton legendáit játékos formában adhatták át a
gyerekeknek.
Mindenképpen szeretné kihangsúlyozni, hogy nagyon jó, fiatal társulat van a Kabóca
Bábszínházban. Nemzetközi vonatkozásban elmondható, hogy már 2013 évre is vannak
turnéik Belgiumba. Tevékenységükhöz folyamatosan keresik a forrásokat, mert úgy
gondolják, hogy a 800 forintos jegyárak tovább nem emelhetık.
A Petıfi Színházhoz hasonlóan ık is tapasztalják, hogy a családok egyre inkább elmaradnak
az elıadásokról, csak a gyerekek jönnek el, szülık nélkül.
Elindult a HEMO-ba költözésük, már voltak helyszíni bejáráson és három problémát lát. Az
egyik az, hogy az épület nincs a városközpontban, másrészt csak egy színházteremben van
normál belmagasság és a jelenleg kijelölt helyük kisebb, mint ahol most mőködnek. Meghívja
a Bizottságot jelenlegi székhelyükre, szeretné megmutatni, hogy hol és hogyan élnek.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a meghívást és megkéri a Bizottság referensét, hogy a
március havi soron következı bizottsági ülés összehívását a Kabóca Bábszínházba szervezze.
Felhívja a sajtó figyelmét a beszámoló elsı mondatára, amely nagyon tetszik neki. Idézi:
„Egy családbarát város családbarát bábszínháza”.
Majoros Ildikó köszönetét szeretné kifejezni az igazgató asszonynak, hogy múlt év
decemberében a veszprémi kórházban tartózkodó gyermekek számára – áron alul – nyújtottak
felejthetetlen élményt. Az elıadást, azóta is emlegetik a kis betegek.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy olvasva a munkatervet, úgy tőnik, mintha nyitott
kérdésként kezelnék a HEMO-ba költözést. Többféle opciót is felvet az anyag, más
helyszíneket, amelyek esetleg alkalmasabbak lennének a bábszínház befogadására. A mai
napon pedig tárgyalnak egy olyan elıterjesztést, melynek egyik határozati javaslata konkrétan
arról szól, hogy a bábszínház a HEMO-ba költözik. Hogy lehet ezt az ellentétet feloldani?
Másik kérdése, hogy terveznek-e középiskolásoknak, felnıtteknek szóló elıadásokat. Látta az
Arany Balladákból készült elıadást, amely nagyon elnyerte a tetszését.
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Székely Andrea elmondja, hogy a költözéssel kapcsolatban a vágyaikat írta le, szeretné
melegen tartani azt a gondolatot, hogy a város szívében mőködjön a bábszínház. Azt szeretné
a legjobban, ha épülne egy új bábszínház.
A felnıtt elıadásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ez vágya minden bábszínháznak, de nem
könnyő beszervezni a fiatalokat. Öröm, azonban, hogy színházuk és egyik elıadásuk az idén
érettségi tétel.
Surányi Józsefné elmondja, hogy a nézıtér befogadóképessége miatt talán a HEMO jó
helyszín, hiszen ı is számtalanszor csúszott már le az unokájával bábszínházi elıadásról, mert
nem volt már jegy. Igazgató asszony említette, hogy a díszletek nem mindenhol férnek el,
ezeket akkor át kell alakítani. Kérdezi, hogy milyen plusz kiadást jelent a díszletek
átalakítása.
Székely Andrea elmondja, hogy a nagyszínpadi és a kamaratermi elıadások díszlete
különbözı.
Gerstmár Ferenc kérdezi a színház és a bábszínház igazgatóját, hogy várható-e hasonló
együttmőködés, mint ami a „Figaro házassága”-ban megvalósult.
Oberfrank Pál válasza igenlı.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
3/2012. (I. 16.) KjB határozata
„A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2011. évi szakmai
beszámolója, 2012. évi munkaterve”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési intézmény 2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja, és a 2012. évi
munkatervét jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság döntésérıl
értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal

4. A Mővészetek Háza 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Ifj. Hegyeshalmi László elmondja, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg sikeres évet
zártak. Két nagyon komoly szponzoruk is volt az elmúlt évben. Minden szakmai programot hazait és nemzetközit – megvalósítottak.
Az Önkormányzat segítségével a Tőztorony udvarban a körüljárót felújították, valamint a Vár
utca 3. 5. 7. tetıterét szinte teljesen sikerült megújítaniuk. A nyár végén fejezıdött be egy
UNIO-s project, melynek keretében a veszprémi fiatalok széles rétegét tudták megmozdítani,
ingyenes lehetıségekkel.
Úgy gondolja, hogy az intézmények együttmőködésében a jövı, közös megjelenés, közös
kiadvány, nyilván a város segítségével.
Elképzelései között szerepel egy jövıbeli együttmőködés a Balaton Volán Zrt.-vel., hogy a
diákokat szervezetten hozzák elıadásokra, kiállításokra. Sokszor a magas utazási költségek
miatt nem szervezik meg a pedagógusok a diákok ilyen célú mővelıdését, pedig Veszprém
gazdag közmővelıdési intézményekben.
2012-re flexibilisen terveztek, ismerve a költségvetési gondokat. Meglátják, hogy mit tudnak
megvalósítani saját forrásból, találnak-e szponzort, milyen pályázatok lesznek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
4/2012. (I. 16.) KjB határozata
„A Mővészetek Háza 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve”
címő elıterjesztésrıl

Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a Mővészetek Háza
2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja, a 2012. évi munkatervét jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság döntésérıl
értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal

5. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012.
évi munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Neveda Amália elmondja, hogy nagyon sikeres éven vannak túl, három UNIO-s pályázatot
zártak, kettı pályázat pénzügyi ellenırzése már megtörtént. A munkatervben szerepel a
HEMO-ba költözés, mely szerint vagy teljesen odaköltöznek, vagy addig, amíg a Hangvilla
elkészül a HEMO-ban is és a VMKK-ban is lesznek. Jelezte a város vezetıinek, ha a HEMO-
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ba költözik a Kabóca Babszínház is, és a VMKK is, akkor a közmővelıdési rendezvények
sérülhetnek. Látják a HEMO elınyeit és hátrányait is. A sok bizonytalanság ellenére
próbálnak elıre gondolkodni és keresni a kompromisszumokat.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a nehéz helyzet ellenére az igazgató asszony pozitív
kicsengéső szóbeli kiegészítést tett, amit ı megköszön. Jó érzés volt hallgatni a bizakodó,
megoldást keresı gondolatokat.
Surányi Józsefné elmondja, hogy szerinte a HEMO elınye, az elıtte lévı nagy park, mely
lehetıséget biztosít szabadtéri elıadásokra is. Székely Andreának mondja, hogy a HEMO
egyáltalán nincs messze a belvárostól.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy szó van a Pannon Várszínház VMKK-ba költözésérıl is.
Kérdezi, hogy készült-e arról terv, hogy ebben az esetben egyáltalán hova lehet programokat
szervezni, hiszen az elıbb elhangzott, hogy a HEMO elég zsúfoltan fog mőködni.
Neveda Amália elmondja, hogy a Pannon Várszínház május 1-jétıl szeretne a VMKK-ba
menni, a tárgyalások még folynak, megegyezés még nincs, nem ı fog errıl dönteni.
Elsısorban játszóteret kívánnak biztosítani a színháznak, és az üres szolgálati lakás szolgálna
jelmezraktárként. Szeptembertıl pedig a két intézmény megosztva használná a színháztermet
és a hozzá tartozó elıteret. Ha teljesen a HEMO-ba költöznek, akkor jönnek szóba alternatív
helyszínek, ahová mősorokat terveznek, például a Petıfi Színház vagy a Dubniczay- palota.
Ha mindannyian a HEMO-ba költöznek, akkor abban a struktúrában ahogyan most mőködnek
nem fognak elférni. Lesznek konfliktusok, de megoldják.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
5/2012. (I. 16.) KjB határozata
„A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi
munkaterve”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a Városi Mővelıdési
Központ és Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja, a 2012. évi munkatervét
jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság döntésérıl
értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
Némedi Lajos, Oberfrank Pál és Horváth Lászlóné távoznak a bizottság ülésérıl.
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6. Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak
(Veszprém, Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület
elıtti közterület, park) önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Perlaki Claudia elmondja, hogy a pénteken kiküldött elıterjesztés egyrészt korrektúrázott
volt, másrészt a mai vezetıi értekezletet követıen az alábbiakban módosult:
Az elıterjesztés utolsó bekezdésében, a Kabóca Bábszínház átköltözésének indoklása
változott, másrészt a második határozati javaslat indokolása kiegészült azzal, hogy a cél az,
hogy a HEMO birtokba kerülése a lehetı legrövidebb idın belül történjen meg.
Az elsı határozati javaslat 3. pontja kiegészült azzal, hogy a polgármester kérje a Honvédelmi
Miniszter támogatását az Önkormányzat ingatlan átvételi szándékának megvalósulásához.
A második határozati javaslat 4. pontja is megváltozott miszerint a Kh. határozat 7. pontja
helyébe a következı rendelkezés lép: „7.) Meg kell vizsgálni és az eddigieknek megfelelıen
biztosítani kell Veszprém Város Vegyeskara próbáinak lehetıségét a város által mőködtetett
közmővelıdési helyszínen.”
Perlaki Claudia kiosztja a Kabóca Bábszínház költöztetésérıl szóló határozatokat a Bizottság
tagjai részére.
Gerstmár Ferenc szeretné megerısíteni, hogy úgy érzi, az elıterjesztéshez kapcsolódó
második határozati javaslat nincs összhangban azzal, amit a Kabóca Bábszínház igazgatónıje
elmondott. Ha jól értelmezte, az igazgatónı, arra tett javaslatot, hogy várják meg, amíg
kialakul a teljes struktúra, elkészül a Hangvilla, és ez idı alatt keressenek a bábszínháznak
egy megfelelı helyet, mert a HEMO a jelenlegi ismereteik alapján nem biztos, hogy ilyen. Jól
értelmezte?
Székely Andrea úgy gondolja, hogy a Hangvilla belépése olyan nagyszabású átrendezıdést
jelent majd, hogy érdemes várni másfél évet, amikor talán megfelelıbb helyzetbe tud kerülni
mind a színházuk, mind akár a VMKK-ban és a HEMO-ban otthont kapó együttesek,
csoportok. Elmondja, hogy nem akar ellenkezni, tudja, hogy a jelenlegi bérleti díjuk nagyon
magas, de eddig is kigazdálkodták. Az állami támogatás még elég nagy, mindent megtesznek,
hogy ez meg is maradjon. Kéri, hogy úgy hallgassák ıt, mint Veszprémet és a bábszínházat
nagyon szeretı embert.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy nem egyszerő ez a helyzet, de bízik benne, hogy végül
minden rendben lesz.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
6/2012. (I. 16.) KjB határozata
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„Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak
(Veszprém, Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület
elıtti közterület, park) önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl”
címő elıterjesztésrıl

Az „Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak (Veszprém,
Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület elıtti közterület, park)
önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek a Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület elıtti közterület, park)
önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: Brányi Mária alpolgármester
Határidı: 2012. január 26.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
7/2012. (I. 16.) KjB határozata
„Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak
(Veszprém, Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület
elıtti közterület, park) önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl”
címő elıterjesztésrıl

Az „Elızetes döntés a 3331/2 és a 3331/3 hrsz-ú. állami tulajdonú ingatlanoknak (Veszprém,
Zalka Máté tér 1., Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület elıtti közterület, park)
önkormányzati tulajdonba történı ingyenes átvételérıl” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek a 195/2011.(VI.30.)VMJVÖK. határozattal módosított 240/2010.(VI.24.) Kh.
határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: Brányi Mária alpolgármester
Határidı: 2012. január 26.

7. Egyebek
Horváthné Kecskés Diána a VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona vezetıje tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Gyermekjóléti
Központ közérdekő önkéntes tevékenység kiépítése céljából megkereste a Vetési Albert és a
Lovassy László gimnáziumokat. Mindkét gimnázium pozitívan fogadta megkeresésüket,
melynek eredményeképpen a Vetési Gimnáziummal az ide vonatkozó jogszabályoknak
megfelelı keret-megállapodás jött létre, a Lovassy Gimnáziummal pedig folyamatban van. A
megállapodás értelmében jelenleg már 20 „vetésis” fiatallal van szerzıdésük, akik heti több
alkalommal keresik fel intézményüket és nyújtanak korrepetálást rászoruló gyermekek
számára.
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Fı célkitőzésük, hogy a párokat alkotó gyerekek egyaránt nyerjenek, fejlıdjenek az önkéntes
tevékenység során. A hátrányos helyzető gyermekek tanulmányaikban igen sokat
fejlıdhetnek, és mintát kaphatnak egy másfajta értékvilágot követı fiataltól, a gimnazisták
pedig személyiségükben fejlıdhetnek: toleránsabbá, és a nehéz sorsokat megismerve
bölcsebbé is válhatnak. Intézményük az önkéntes gimnazisták és a rászoruló gyermekek
érdekeit egyformán szem elıtt tartja és felelısséggel viszonyul irányukba.
A tevékenységet adminisztrálják és kérésre referálnak a gimnázium és a szülık irányába
egyaránt.
A tevékenység minden vonatkozásban megfelel a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy óriási dolognak tartja a bemutatott önkéntes
tevékenységet, gratulál hozzá, majd megköszöni a jelenlévık aktív részvételét, és 15,00
órakor az ülést bezárja.
K.m.f.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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