JEGYZİKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012.
február 13-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,
Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai,
Némedi Lajos alpolgármester, dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó, Angyal Éva a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje, Székelyhidi Noémi a Szociálpolitikai és
Egészségügyi Iroda csoportvezetıje, Mészáros Éva a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
csoportvezetıje, Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje, Perlaki Claudia a Titkárság
csoportvezetıje, 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, Neveda Amália a Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár igazgatója, Sípos Terézia a Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézet munkatársa, ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza Veszprém
igazgatója, Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója, Tamás Ákos
porcelántervezı iparmővész, Kováts Péter a Mendelssohn Kamarazenekar mővészeti vezetıje,
Szebényi Noémi Veszprém Város Vegyeskarának titkára, Molnár Gábor a Veszprém
Táncegyüttes mővészeti vezetıje, Csarmasz Helga a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
vezetıségi tagja, Szabóné dr. Virányi Judit az Alkohol - Drogsegély Ambulancia igazgatója,
Törökné Hardi Anikó az Alkohol - Drogsegély Ambulancia munkatársa, Kovács Júlia az
Alkohol - Drogsegély Ambulancia munkatársa, dr. Payrich Mária a „Kapcsolat 96”
Mentálhigiénés Egyesület elnöke, Kiss Katalin a „Kapcsolat 96” Mentálhigiénés Egyesület
munkatársa, dr. Albert József a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola tanszékvezetı
tanára, Kósa József a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Veszprém Megyei
Egyesületének elnöke, Jakab Anna az Oktatási és Egészségügyi PMSZSZ vezetıje és a sajtó
képviselıi.
Távol maradt: Majoros Ildikó, a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Majoros Ildikó beteg, ezért maradt
távol. A meghívóban szereplı napirendi pontok közül a 4. 5. és 6. napirendi pontot a
Bizottság ma nem tárgyalja, mert nem készültek el az elıterjesztések. A költségvetés
tárgyalására rendkívüli ülést hív össze, várhatóan 2012. február 21-ére. A mai ülést követıen
a Bizottság eleget tesz Oberfrank úr meghívásának, tehát látogatást tesznek a színházba.
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
8/2012. (II. 13.) KjB határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:

NAPIRENDI PONTOK:
1. A „Kapcsolat 96” Mentálhigiénés Egyesület és az Érseki Hittudományi Fıiskola
éves beszámolói
Elıterjesztık: dr. Payrich Mária az egyesület elnöke
dr. Albert József a VÉHF tanszékvezetı tanára
2. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt mővészeti együtteseinek 2011.
évi pénzügyi és szakmai tevékenységérıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztık: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
4. A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
szóló 24/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl,
a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
6. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2011. évben
Elıterjesztı: Szabóné Dr. Virányi Judit
az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke

a

7. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Veszprém Megyei
Egyesülete 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Kósa József az egyesület elnöke
8. Tulajdonosi hozzájárulás az „Ecce Homo” herendi porcelánszobor Veszprém,
589 hrsz-ú önkormányzati területen (Benedek-hegyen) történı elhelyezéséhez
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
9. Tájékoztató a március 15-i Nemzeti Ünnep programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
A tájékoztató szóbeli.
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10. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. A „Kapcsolat 96” Mentálhigiénés Egyesület és az Érseki Hittudományi Fıiskola
éves beszámolói
Elıterjesztık: dr. Payrich Mária az egyesület elnöke
dr. Albert József a VÉHF tanszékvezetı tanára
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
dr. Albert József úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Albert József elmondja, hogy készülıben van egy hosszabb tanulmány a Házgyári út 1.
szám alatt élıkrıl, jelenleg az összegzésnél tartanak. A tanulmányt a közel jövıben szeretné
megismertetni a Bizottsággal és a képviselıkkel.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
9/2012. (II. 13.) KjB határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 2011. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a Veszprémi Érseki
Hittudományi Fıiskola 2011. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, a
„Kapcsolat 96” Mentálhigiénés Egyesület beszámolójával kapcsolatban és dr. Payrich Mária
asszony kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Dr. Payrich Mária elmondja, hogy a tavalyi évben a város kénytelen volt csökkenteni az
egyesület támogatását, ezzel nagyon veszélyessé vált a mőködésük. Folyamatosan az
ellehetetlenülés határán toporognak. Az önkéntes segítık, akik karitatív munkát végeznek
anyagilag is hozzájárulnak a mőködéshez, pl. a rezsiköltség kifizetéséhez. Kéri, hogy
amennyiben lehetséges a város a továbbiakban is támogassa az egyesület munkáját, és ha mód
van rá magasabb összeggel. Továbbképzéseket már nem nagyon tudnak szervezni. Országos
szakmai rendezvényekre azok a tagok tudnak elmenni, akik képesek kifizetni az

3

útiköltségüket és a részvételi díjukat. Úgy gondolja, hogy egy szakmai munkát végzı
szervezetnél ez hosszú távon nem tartható fenn.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy tudja, mennyire fontos munkát végez az egyesület, a
statisztikákból látja, hogy egyre nagyobb igény van a lelkisegély szolgálatra. Fantasztikus az
önkéntesek lelkesedése. A költségvetés még készül, ezért ha mód lesz rá, akkor figyelembe
veszik a kérést.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
10/2012. (II. 13.) KjB határozata
a ”Kapcsolat 96” Mentálhigiénés Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a ”Kapcsolat 96”
Mentálhigiénés Egyesület 2011. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Dr. Albert József távozik a Bizottság ülésérıl.

2. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt mővészeti együtteseinek 2011.
évi pénzügyi és szakmai tevékenységérıl
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 elmondja, hogy tetszett neki a kiemelt együttesek beszámolója, majd
megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, a Mendelssohn
Kamarazenekar mővészeti vezetıje kíván-e szólni.
Kováts Péter nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
11/2012. (II. 13.) KjB határozata
a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület 2011. évi pénzügyi és szakmai
beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat és a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület között fennálló, 2015. január 1-ig
hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2011. évi szakmai beszámolóját az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati
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rendelet 7.§ 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva
elfogadta.

Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Veszprém Város Vegyeskara beszámolóját illetıen,
a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása a mővészeti együttes képviseletében
megjelent személy kíván-e szólni.
Szebényi Noémi nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
12/2012. (II. 13.) KjB határozata
a Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület 2011. évi pénzügyi és szakmai
beszámolójának elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat és Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület között fennálló, 2015.
január 1-ig hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2011. évi szakmai beszámolóját az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet 7.§ 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva
elfogadta.
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Veszprém Táncegyüttes beszámolóját illetıen, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása az együttes mővészeti vezetıje kíván-e
szólni.
Molnár Gábor nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
13/2012. (II. 13.) KjB határozata
a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat és Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány között fennálló, 2015. január 1-ig
hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2011. évi szakmai beszámolóját az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet 7.§ 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva
elfogadta.
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Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület beszámolóját
illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, a mővészeti együttes
képviseletében megjelent személy kíván-e szólni.
Csarmasz Helga megköszöni a múlt évi likviditási probléma megoldásához nyújtott
támogatást.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
14/2012. (II. 13.) KjB határozata
a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat és Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság között fennálló, 2015. január 1-ig
hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2011. évi szakmai beszámolóját az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet 7.§ 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben eljárva
elfogadta.

Kováts Péter, Szebényi Noémi, Molnár Gábor és Csarmasz Helga távoznak a Bizottság
ülésérıl.

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztık: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
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, az
elıterjesztés elkészítıje kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Dr. Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy nincs kiegészítenivalója, szívesen válaszol a
kérdésekre.
Gerstmár Ferenc kérdezi, hogy hol tart az új község alakításának folyamata.
Dr. Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy új község alakításának kezdeményezése esetében a
helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírja, hogy a falugyőlés választja meg az elıkészítı
bizottságot. Ezért javaslatot tesznek arra, hogy a hatályos SZMSZ kiegészüljön az új község
alakításának elıkészítésével összefüggésben összehívásra kerülı falugyőlés szabályozásával.
Arról sajnos nincs információja, hogy ténylegesen hol tart Gyulafirátót településrészen az új
község alakításának folyamata.
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Surányi Józsefné elmondja, hogy ı nem híve a leválásnak, fellángolásnak tartja a
kezdeményezést. A községnek intézményeket kellene fenntartania, úthálózatot karbantartani
stb. Dióssy László polgármester úr idejében már egyszer felmerült a község alakításának
gondolata, de nem szavazták meg.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a tervezet szerint az Önkormányzat költségvetésében
meghatározott elıirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester már nem dönthet. Ki
lesz a döntéshozó?
Dr. Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy rendeletmódosítás formájában, a Közgyőlés fog
dönteni.
Dr. Strenner Zoltán felhívja dr. Dénes Zsuzsanna figyelmét, hogy az elıterjesztésben a
következı elírást találta: „2012. július 1-jétıl egészült ki a hatályos SZMSZ az önkormányzati
rendeletek társadalmi egyeztetésére vonatkozó szabályozással.”
Dr. Dénes Zsuzsanna megköszöni az észrevételt.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
15/2012. (II. 13.) KjB határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
Határidı: 2012. február 23.

4. A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
szóló 24/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
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
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Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztı kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Némedi Lajos elmondja, hogy az elıterjesztés elkészítése elıtt tájékozódtak arról, hogy más
megyei jogú városokban hogyan szabályozzák ezeket a szociális és gyermekjóléti ellátásokat.
Azt gondolja, hogy az elıterjesztésben foglaltakkal, illetve a szándékkal kapcsolatban nincs
oka Veszprém városnak szégyenkezni. Nem szabad elfelejteni, hogy mi a mai magyar valóság
és városunk lehetıségei.
Dr. Strenner Zoltán felhívja a figyelmet egy régi közmondásra: „Addig nyújtózkodj,
ameddig a takaród ér.” Kihangsúlyozza, hogy senki nem marad ellátatlan. Büszkék arra, hogy
évekig nem kellett hozzányúlni a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokhoz, de most
ezt kénytelenek megtenni.
Gerstmár Ferenc kérdezi, hogy egyes segélyek megszüntetése hány embert érint
Veszprémben. A megtakarítás 17 millió forintot jelent. Ez a 17 millió forint nem tőnik olyan
nagyon magas összegnek a költségvetésben, de azok az emberek, akik kapták eddig ezeket a
szociális juttatásokat, azoknak ez a kis összeg is sokat jelentett a megélhetésükhöz.
Surányi Józsefné elmondja, hogy egy napon belül két alkalommal keresték ıt fel helyi
lakosok, segítséget kértek tıle. Az egyik asszony 300 Ft-ot kért, hogy három gyermekének
kenyeret tudjon venni. Ma Magyarországon iszonyatosan drága minden, nagyon nehéz a
megélhetés. Kéri az alpolgármester urat és a tisztelt Bizottságot, hogy jól gondolják meg és ne
mindig a szegény emberektıl vegyenek el.
Angyal Éva elmondja, hogy helyi lakásfenntartási támogatást 350 fı kapott. Ezt az ellátást a
szociális törvény szünteti meg, nem az Önkormányzat rendelete. Mivel a normatív
lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei tavaly szeptemberben enyhültek,
valószínősíthetı, hogy ezek az emberek normatív jogcímen kapnak a továbbiakban
lakásfenntartási támogatást. Az összeg viszont kevesebb lesz. Méltányosságból 51 fı részesült
ápolási díjban. Az ellátást félévkor kívánják megszüntetni, azért, hogy foglalkoztatást
helyettesítı támogatás megállapításra jogosultságot szerezzenek az érintett emberek.
Gyógyszertámogatást 43 fı kapott, ez 3.000-4.000 Ft-ot jelentett negyedévente. A támogatás
év végén fog megszőnni. Ezek az emberek átmeneti segélyre lesznek jogosultak. A
közgyógyellátásra jogosultak a jogosultsági idejük – egy év – lejártáig kapják az ellátást. A
közgyógyellátás feltételeit szigorították, melynek következtében a mostani 180 fı ellátott
száma várhatóan negyedére fog csökkenni. Felnıtt korúak térítési díjában (felsıoktatásban
részesülı hallgatók) 13-an részesültek, az ellátás augusztus végén szőnik meg.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos térítésre – januári és februári adatok alapján –
összesen 32 fı jogosult. Havi 1.000 Ft az összege, mely egy évig jár. Mivel a normatív
lakásfenntartási támogatás lehetıséget ad arra, hogy lakásfenntartási támogatás jogcímen
hozzájáruljanak a szemétszállítás költségéhez, a dupla kifizetés elkerülése céljából javasolják
a lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj, és az ehhez kapcsolódó
hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás megszüntetését.
Némedi Lajos megköszöni az irodavezetı asszony által elmondott kiegészítést. Elmondja,
hogy a rendelettervezet a jövıre vonatkozó szabályozást tartalmazza és a juttatások jelentıs
része nem kötelezı önkormányzati feladat. Képviselıtársának mondja, hogy a 17 millió forint
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megtakarítás fontos, mert a költségvetés bevételi és kiadási oldalának különbségét – a
koncepcióban szereplı 9 milliárd forintot – sok-sok 17 millió forint csökkentheti. Bizottsági
szakértı asszony által elmondottakat, nevezetesen, hogy mindig a legszegényebb réteget
sújtja az Önkormányzat, és mindig onnan történik az elvonás, nem tudja elfogadni. 2011
évhez képest a 2012 évi költségvetésben mindenhonnan van úgymond elvétel, mindenhol
szükséges megtakarítást elérniük. Mindenkinek sokkal nehezebb lesz a 2012-es év, de még
egyszer hangsúlyozza, hogy senki nem marad ellátás nélkül. Az Önkormányzat oda akar és
oda is fog figyelni minden veszprémi polgárra.
Surányi Józsefné elmondja, hogy ı megérti az önkormányzat intézkedéseit, de az, aki nem
tud a gyerekének kenyeret venni, az nem fogja megérteni.
Szabó Károlyné elmondja, hogy ez nagyon szomorú dolog, de van ennek egy másik oldala is.
Ha valaki nem rendelkezik munkahellyel, akkor talál alkalmi munkát, takarítást,
idısgondozást és akkor tud kenyeret venni a gyerekének. Nyugdíjazása után jómaga is vállalt
alkalmi munkát, olyat, amellyel nem vette el a lehetıséget a fiataloktól. Az önkormányzat
nem a legszegényebbektıl vesz el, mindenkinek húzni kell a nadrágszíjon.
Surányi Józsefné elmondja, hogy valóban nem az a megoldás, hogy becsengetünk pénzt
kérni, de manapság már nagyon nehéz alkalmi munkát találni. İ is évekig dolgozott a
nyugdíja mellett, de ez az elsı év, hogy nem dolgozik. Egyébként sokan fordulnak hozzá,
munkát keresı emberek is.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 2 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
16/2012. (II. 13.) KjB határozata
„A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló
24/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 24/2011.
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Felelıs: Némedi Lajos alpolgármester
Határidı: 2012. február 23.
Némedi Lajos távozik a Bizottság ülésérıl.

5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl,
a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
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Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
Az elıterjesztés 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 Önkormányzat három intézményérıl van szó, van
ahol emelkedett az intézményi térítési díj, van ahol csökkent. A legpozitívabb, hogy úgy
döntöttek a bölcsıdei gondozási díjat egyelıre nem vezetik be. Kérdezi, hogy a Bizottság
tagjainak van e kérdése, hozzászólása, a jelenlévı bölcsıdevezetı kíván-e szólni.
Barbainé Bérci Klára elmondja, hogy nagyon örül ennek annak, hogy a rendelet-tervezetbe
nem javasolják a gondozási díj bevezetését. A fiatal munkát vállaló szülıknek ez nagy
segítség. Féltek attól, hogy ha bevezetik a gondozási díjat sok szülı már két és fél évesen
elviszi a gyermekét óvodába. A gyerekeknek ebben a korban feltétlenül jobb helyük van a
bölcsıdében.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
17/2012. (II. 13.) KjB határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a
fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı
térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a
rendeletmódosítás elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. február 23.
Dr. Dénes Zsuzsanna, Mészáros Éva és Székelyhidi Noémi távoznak a Bizottság ülésérıl.

6. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2011. évben
Elıterjesztı: Szabóné Dr. Virányi Judit
az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke
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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, az
egyesület elnöke kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Szabóné dr. Virányi Judit elmondja, hogy egy ellentmondást kíván csupán feloldani. Az
elıterjesztés 8. oldalán az szerepel, hogy 4 fı munkavállalót alkalmaznak, míg a táblázatban a
béreknél 5 fıt számoltak el. Ez részmunkaidıs állás, ezért van az ellentét.
Másrészt elmondja, hogy a teljes költségvetésük közel 18 millió forint. Ebben az évben – úgy
hogy nem voltak elhajlásaik- sikerült közel fél millió negatívumot termelniük. Jelen
pillanatban így áll a költségvetésük, a hiányt más megtakarításból pótolták. Kéri, hogy ezt
vegyék figyelembe a költségvetés tárgyalásánál.
A beszámolóval kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.
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
18/2012. (II. 13.) KjB határozata
„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2011. évben”
címő elıterjesztésrıl

„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali
ellátásáról 2011. évben” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: Szabóné Dr. Virányi Judit az egyesület elnöke
Határidı: 2012. február 23.
Szabóné dr. Virányi Judit, Törökné Hardi Anikó és Kovács Júlia távoznak a Bizottság
ülésérıl.

7. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Veszprém Megyei
Egyesülete 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Kósa József az egyesület elnöke
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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Kósa József megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy sikerült alkalmazniuk fıállású
ügyfélszolgálati munkatársat, ezáltal sokkal több ügyfelet tudtak fogadni. Meghívást kaptak
az egyetem állásbörzéire. A márciusi állásbörzén 35 fı regisztrált náluk, ebbıl 12 fınek
tudtak is segíteni. A novemberi börzén 136 emberbıl 85 fıt regisztráltak. Amikor elkezdték
feldolgozni az anyagot, a legnagyobb meglepetésükre nem stimmeltek az e-mail címek,
lakcímek, telefonszámok.
A közgazdász végzettségőeknek nehéz segíteni, ha nincs nyelvvizsgájuk.
36 pályakezdı nyelvtanárból 2 fınek segítettek elhelyezkedi, a többit nem érdekelte.
A Veszprém megyei munkaügyi kirendeltségeken mentori, munkatanácsadói és információs
szolgáltatást nyújtottak fıállású munkatársak közremőködésével. Munkatársaik a
kirendeltségeken 2011-ben mintegy 8000 ügyféllel kerültek kapcsolatba.
Tapasztalataik szerint az álláskeresık nem rendelkeznek megfelelı önismerettel, sok esetben
az önéletrajzírás is gondokat okoz. Az iskolai végzettségnek megfelelı munkát ajánlják, és ha
ez mondjuk betanított munka, „Mőszakban nem dolgozom.” válasszal általában nem vállalja
az álláskeresı. Az alkalmi munkát veszélyesnek tartja, az esetleges munkahelyi balesetek
miatt, hiszen a munkaadó általában nem jelenti be az alkalmi munkavállalót.
Az egyesület a veszprémi Civil Kerekasztal tagja, immár öt éve ık szervezik a „Civil
fesztivált”.
A Gizella Baráti Körrel karöltve több éve, úgynevezett „Robinson táborozásra” viszik a Deák
iskola hátrányos helyzető tanulóit. A költségeket a két szervezet állja, a szülık jelképesen az
egy hétre 500 Ft-tal járulnak hozzá a táboroztatáshoz.
Surányi Józsefné kérdezi, hogy milyen munkákat tudnak ajánlani az álláskeresıknek.
Kósa József elmondja, hogy a regisztrációkor az álláskeresıknek fel kell tüntetni minden
olyan munkát, melyet elvállalna. Hozzáteszi, hogy mindenki irodában szeretne dolgozni, még
az is, akinek nincs erre megfelelı végzettsége. Legutóbb az egyik álláskeresınek
Szombathelyen a képzése idejére még ingyenes szállást is intéztek, de az illetı nem élt a
lehetıséggel.
Stigelmaier Józsefné elmondja, hogy a nagy többség a halat szeretné és nem a hálót.
Kósa József elmondja, hogy szeptember 17-én lesz 15 éves az egyesület.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót és kéri, hogy az évfordulóhoz kapcsolódó
rendezvényrıl értesítsék a Bizottságot.
Kósa József távozik a Bizottság ülésérıl.
8. Tulajdonosi hozzájárulás az „Ecce Homo” herendi porcelánszobor Veszprém,
589 hrsz-ú önkormányzati területen (Benedek-hegyen) történı elhelyezéséhez
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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, az
elıterjesztés elkészítıje kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
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Szödényi Kinga nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével. Megkéri az „Ecce
Homo” herendi porcelánszobor alkotóját, Tamás Ákos porcelántervezı iparmővészt, hogy
mondjon pár szót a szoborról.

Tamás Ákos elmondja, hogy elkezdte a szobor kivitelezését, a zsőri által kért nagyobb
méretben. Eredetileg az év második felére készült volna el a mő, de a Húsvéti ünnepekre
igyekszik megalkotni a szobrot, mivel ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik.
Dr. Strenner Zoltán örömét fejezi ki, hogy immár a második szobrot kapja Veszprém
Herendtıl, majd 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
19/2012. (II. 13.) KjB határozata
a „Tulajdonosi hozzájárulás az „Ecce Homo” herendi porcelánszobor Veszprém,
589 hrsz-ú önkormányzati területen (Benedek-hegyen) történı elhelyezéséhez”
címő elıterjesztésrıl

A „Tulajdonosi hozzájárulás az „Ecce Homo” herendi porcelánszobor Veszprém, 589 hrsz-ú
önkormányzati területen (Benedek-hegyen) történı elhelyezéséhez” címő elıterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
Határidı: 2012. február 23.

9. Tájékoztató a március 15-i Nemzeti Ünnep programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
A tájékoztató szóbeli.
Dr. Strenner Zoltán kérdezi, hogy meg tudják-e tartani az ünnepséget a szokásos helyszínen.
Szödényi Kinga elmondja, hogy az elmúlt évek hagyományait figyelembe véve tervezték az
idei mősort. Amennyiben a Dózsa téren befejezıdik a beruházás és az idıjárás is kegyes,
akkor a Dózsa téren 11 órakor kezdıdik a koszorúzás, majd a VMK-ban lesz koncert. A
fáklyás felvonulást követıen este 7 órakor a színházban lesz az ünnepi mősor és ünnepélyes
„Pro Urbe-díj” átadó.
Dr. Strenner Zoltán kérdezi, hogy ki lesz az est szónoka.
Szödényi Kinga elmondja, hogy dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lesz az est
szónoka.
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Siklódi Levente kérdezi, hogy ha mégsem fejezıdik be a Dózsa téri beruházás, van e „B”
terve a szervezıknek.
Szödényi Kinga elmondja, hogy mindent megtesznek, hogy a program a tervek szerint
megvalósuljon.
Oberfrank Pál elmondja, hogy szükség esetén a város rendelkezésére áll a Petıfi színház, a
Petıfi szoborral.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót.

10. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.

Dr. Strenner Zoltán megköszöni a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 14,40 órakor
bezárja.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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