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Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. március 19-én 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, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a
Bizottság tagjai, Némedi Lajos alpolgármester, dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó,
Székelyhidi Noémi a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda csoportvezetıje, Mészáros Éva a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda csoportvezetıje, dr. Bölöniné dr. Deák Piroska
egészségügyi tanácsadó, Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje, Perlaki Claudia a
Titkárság csoportvezetıje, Józsa Tamás kabinetfınök, Schmidt István a Városfejlesztési Iroda
vezetıje, dr. Hancz Dániel személyi titkár, Károlyi Zoltán a Városüzemeltetési Iroda
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, Lakatosné Kositczky Anett a Városi Mővelıdési
Központ és Könyvtár munkatársa, ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza Veszprém
igazgatója, Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézet
igazgatója, Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója, Tóth Attila a Veszprémi
Petıfi Színház munkatársa, Horváth Lászlóné a Veszprémi Petıfi Színház gazdasági vezetıje,
Lırincz Csaba a Veszprémi Petıfi Színház mőszaki igazgatója, Király Tünde a VMJV
Egészségügyi Alapellátási Intézmény gazdasági vezetıje, Borbás Tamás a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. Ingatlanfejlesztési és Értékesítési Csoport vezetıje, Varga László a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Veszprém Megyei
Szervezetének elnöke, Oláh József a Honvéd Szakszervezet Veszprémi Nyugállományú
Alapszervezetének vezetıje, Hegyi József a Fegyveres Erık Veszprém Körzeti
Nyugállományúak Klubjának vezetıségi tagja, Janzsó Ádám a Várfok Alapítvány Veszprém
Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda vezetıje és a sajtó képviselıi.
Dr. Strenner Zoltán köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 7 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes.

Napirend elıtt
Jelentés a lejárt határidejő 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 határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
26/2012. (III. 19.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a 7/2011. ( I. 17.) KjB
határozat és a 101/2011. (XII. 5.) KjB határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul
veszi.

Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közül a 9.
napirendi pontot a Bizottság ma nem tárgyalja, mert nem készült el az elıterjesztés, majd
javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
27/2012. (III. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:

NAPIRENDI PONTOK:
1. A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház
(1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre történı
kijelölése
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet,
valamint a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
27/2006. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztık: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
3. A közmővelıdésrıl és a mővészeti
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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tevékenység

támogatásáról

szóló

4. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
5. Együttmőködési megállapodás módosítása a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés
Egyesülettel és a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
6. Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek hasznosítása
vonatkozásában
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
7. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési
eljárásának megindításáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
8. Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének korszerősítését
és bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.2- 11/1 „Az értelmi
fogyatékos személyek ellátásának fejlesztése Veszprémben”
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
9. Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának jutaspusztai
kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.1.B-11/1 „A
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
10. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységérıl 2011-2012. években
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
11. A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

vételét

megalapozó

12. Együttmőködési megállapodás megkötése a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnökségével
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
13. Tájékoztató a Gizella-napok programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Szóbeli tájékoztató.
14. Egyebek
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Dr. Strenner Zoltán felolvassa Romhányi József „Kecskére káposztát” címő mővét.
Napirendi pontok tárgyalása
1. A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház
(1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre történı
kijelölése
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
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
a kabinetfınök úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Józsa Tamás elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítenivalója.
Oberfrank Pál elmondja, hogy a mőhelyház, - mely egyben raktár is - nem egy korszerő
épület, komoly befektetéssel, saját forrásból mőködtetik, és nem a megyétıl kapott
támogatásból. A témához hozzátartozik, hogy Magyarországon ma két komoly mőhelyház
van, az egyik a zalaegerszegi, a másik a veszprémi. A mőhelyház iszonyatosan fontos a
színháznak, mivel a saját gyártású díszlet, több mint a felével olcsóbb a vásároltnál.
Ugyanakkor azt is látják és értik, hogy ha a mőhelyház melletti szállítmányozó cég – mely
komoly iparőzési adót fizet a városnak – fejleszteni akar, akkor az a város szempontjait
figyelembe véve, hosszútávon indokolható, de a színháznak ez egy kisebb infarktussal ér fel.
Sikerült a polgármester úrral abban megegyezniük, hogy semmiképpen nem kerülhetnek abba
a helyzetbe, hogy a most meglévı adottságaik rosszabbak legyenek az új helyszínen.
Azon dolgoznak, hogy olyan megoldást találjanak, amelyben a kecske is jól lakik és a
káposzta is megmarad. Kéri a Bizottság támogatását, ahhoz, hogy a város a mőhelyház
eladásának bevételébıl és a befolyt iparőzési adóból valamennyit fordítson arra, hogy helyet
biztosítson a mőhelyháznak. A színház a városé, a város érdeke, hogy jól mőködjön.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy az igazgató úr kérése mindenképpen méltányolható. Ez
egy kényszerhelyzet, de amikor valamire van vevı, akkor kell eladni. Jogos igény, hogy a
befolyt összegbıl valamilyen formában részesüljön a színház.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy az elıterjesztés nem nyújt választ a mőhelyház új
helyszínére és további mőködésére vonatkozóan.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy az elıterjesztés az ingatlan eladásra történı kijelölésérıl
szól, a továbbiakról késıbb döntenek.
Némedi Lajos megerısíti az elnök által elmondottakat. Jelenleg az ingatlan értékesítésre
történı kijelölésrıl születik döntés.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
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A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
28/2012. (III. 19.) határozata
„A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház (1965/32
hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre történı kijelölése”
címő elıterjesztésrıl
„A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház (1965/32 hrsz-ú
„kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre történı kijelölése” 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.

Oberfrank Pál, Tóth Attila, Horváth Lászlóné és Lırincz Csaba távoznak a Bizottság ülésérıl.

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet,
valamint a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
27/2006. (V.29.) 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 minden évben a költségvetési rendelet elfogadását
követıen kerül sor az önkormányzati SZMSZ módosítására, mert annak a 3. számú melléklete
rögzíti az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait. Ez volt az apropója a mostani
rendeletmódosításnak. A 3. számú melléklettel összefüggésben ez a rendelettervezet néhány
olyan döntési javaslatot is tartalmaz, ami adott esetben nehéz döntés meghozatalát vonja maga
után, mert egyes támogatásokról szóló rendeleteket kellene hatályon kívül helyezni. Kiemeli,
hogy ezek nem kötelezı, hanem önként vállalt feladatok voltak, de ez jogszabályi kényszer.
Nem az Önkormányzat szabad elhatározásán múltak. Emlékezteti a Bizottságot, hogy a múlt
hónapban tárgyalta a Közgyőlés az új vagyonrendelet megalkotását és akkor szóba került az,
hogy az új nemzeti vagyonról szóló törvény szigorít abban a kérdésben, hogy az
önkormányzatoknak már nem ad rendeletalkotásra felhatalmazást, abban az értelemben, hogy
támogatásokról szabadon dönthessenek. Csak törvényben meghatározott esetekben és
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módokon lehet ilyen támogatási rendszert fenntartani. Ehhez kapcsolódik az új
államháztartási törvénynek a szabályozása is. Tehát ezért van ez a rendelettervezet
összhangban a költségvetési rendelettel, mert a költségvetési rendelet is egyes támogatásoknál
a már korábban megállapított támogatásoknak a forrását tartalmazza, új megállapításokra nem
adna lehetıséget. Tehát azzal összhangban tartalmazza tulajdonképpen e rendeletek hatályon
kívül helyezésére irányuló javaslatot. Ezek közül egyet emel ki, az elsı lakáshoz jutók
támogatása tulajdonképpen egy kamatmentes kölcsön. A kamat is egyfajta támogatásnak
minısül, amennyiben nem kérik el. Arra nincs lehetıség, hogy az Önkormányzat olyan
támogatási rendszert tartson fenn, ahol egyébként a jegybanki kamatnak megfelelı
pénzösszeget kérnének, mert ez pénzintézeti tevékenység lenne. Ezért került ez a támogatás is
ebbe a körbe.
Elindult egyfajta gondolkodás a „Veszprém város ösztöndíjasa” támogatásról. Ellenérték
nélküli pénzbeli támogatásról lenne szó, melyet a jelenlegi jogszabályi környezetben nem tud
biztosítani az Önkormányzat, de mindenképpen gondolkodnak egyfajta gyakornoki rendszer
vagy pályázati rendszer kidolgozásáról.
A „Bursa Hungarica” felsıoktatási ösztöndíj volt, ami a megyei önkormányzatokkal együtt
mőködött. Ez a megyei önkormányzatok szerepváltozása miatt már amúgy sem mőködhetne,
bár még a kormányrendelet hatályban van. Abban bíznak, hogy lesz egy törvényalkotás,
melyben meghatároznák a kereteket, amennyiben nem, akkor a szociális törvény ad arra
módot, hogy a kötelezıen elıírt feladatokon túl lehetne esetleg egy támogatási rendszert
kialakítani.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
29/2012. (III. 19.) határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet,
valamint a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
27/2006. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl

„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet, valamint a
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2006. (V.29.)
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. március 29.

6

3. A közmővelıdésrıl és a mővészeti
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

tevékenység

támogatásáról

szóló

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 az elızıekhez képest ez egy jó hír. Bár eddig is volt az
Önkormányzatnak ilyen rendelete, de most a törvény lehetıséget ad rá, hogy további
elemekkel bıvítsék ezt a támogatási rendszert.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy a rendelet a jelenlegi közmővelıdési struktúrára épül, nem
veszi figyelembe a várható átalakulásokat, melyek már most is folyamatban vannak. Kérdezi,
hogy az egyházi, egyházmővészeti értékek bemutatására irányuló támogatásról és Veszprém
kulturális kínálatának bıvítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról miért a
polgármester hozhat döntést. A helyi kulturális kínálat bıvítésére irányuló pályázatokat
szakmai bíráló grémium – mint döntést elıkészítı munkacsoport – véleményezi. A
munkacsoport tagjai a Veszprémi Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai. A
rendelet egyházi, egyházmővészeti értékek bemutatására irányuló támogatásról szóló
szakaszában nincs szó ilyen döntést elıkészítı bizottságról. Ez azt jelenti, hogy ebben az
esetben egyszemélyben a polgármester úr dönt?
Dr. Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy azok a változások, amelyek a közmővelıdési színterek
struktúrájában bekövetkeznek, azok nem teljesen Önkormányzati szerepvállalással, de mégis
az Önkormányzati szférát fogják érinteni. Ezek a pénzbeli támogatások pedig alapvetıen
kifelé szólnak. Azt gondolják, hogy ez a rendelet a késıbbiekben is alkalmazható lesz.
A helyi kulturális kínálat bıvítésével kapcsolatos döntési rendszer, pályázati rendszerő, így
mindenképpen kell, hogy mőködjön döntést elıkészítı munkacsoport. Az egyházi,
egyházmővészeti értékek bemutatására irányuló támogatás viszonylag egy keskenyebb szelet,
amirıl a polgármester úr egyszemélyben is tud döntést hozni.
Székely Andrea szeretné, ha az alábbiak szerint kiegészülne a rendelet:
A 3. § (4) bekezdés a) pontja így szól: A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési
Intézmény: gyermekszínházi, bábszínházi elıadásokat tart Veszprémben. Kéri, hogy az
alábbiak szerint egészüljön ki ez a rendelkezés: A Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény: saját gyermekszínházi, bábszínházi elıadásokat tart Veszprémben
a bábszínház székhelyén és egyéb helyszíneken.
Ugyanezen bekezdés b) pontja szerint elısegíti a város gyermekeinek mővészeti nevelését és
igényes szórakoztatását, kulturális programokat nyújt a város gyermekkorú lakosságának.
Elmondja, hogy ık sokat tájolnak a környéken, sok olyan elıadás van, amit játszanak a
megyében is, ezért szeretné, ha a megyét is megjelölnék ebben a pontban.
A rendelet Petıfi Színházról szóló részében szerepelnek az alábbiak:
- elısegíti a dolgozók szakmai képzését, továbbképzését,
- alkalmanként részt vállal abban, hogy a szociálisan rászorulók, az egészségkárosultak,
hátrányos helyzetőek kulturális, színházi élményhez jussanak.
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Kéri, hogy fentiek a Kabóca Bábszínháznál is kerüljenek rögzítésre.
A rendelet szerint a Kabóca Bábszínház bábszínházi és szakmai találkozókat és programokat
szervez amatır, hivatásos szakemberek, társulatok közremőködésével, évente megrendezi a
Kabóciádé Családi Fesztivált. A Kabóciádé nagyon fontos, de a megrendezésére jelenleg 0 Ft
szerepel a költségvetésben. Kéri a bizottságot, hogy adjanak ötletet, milyen formában
teremtsék meg a fesztivál megrendezéséhez szükséges forrást. Pályázni nem tudnak, mert
ahhoz a fesztivál költségvetése kicsi.
Dr. Strenner Zoltán kérdezi, hogy az elıterjesztı befogadja-e az elhangzott kiegészítést.
Dr. Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy az elıterjesztı képviseletében Szödényi Kinga
befogadhatja az elhangzott kiegészítést.
Szödényi Kinga elmondja, hogy a kiegészítést kéri írásban is az igazgató asszonytól.
Siklódi Levente kérdezi, hogy a tavalyi költségvetésben milyen összeg szerepelt a Kabóciádé
megrendezésére.
Székely Andrea elmondja, hogy 1,2 millió forintot kaptak tavaly a fesztiválra.
Siklódi Levente a képviselıi keretébıl felajánl 100.000 Ft-ot a Kabóciádé megrendezésére.
Székely Andrea megköszöni a támogatást.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja - Székely Andrea
által elmondott kiegészítéssel együtt - az elıterjesztés elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
30/2012. (III. 19.) határozata
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
címő elıterjesztésrıl
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és a rendelet elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.
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4. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
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 megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztés elkészítıje kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska elmondja, a város utcáinak elnevezése, és a lakosság
létszámának évrıl-évre történı változása indokolják a háziorvosi körzetek meghatározásáról
szóló önkormányzati rendelet folyamatos felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.
Jelenleg a rendelet mindhárom melléklete változott, ezért az egyszerőbb kezelhetıség miatt új
rendeletet alkottak. Minden évben meg kell határozni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
felé az elızı év december 31-én érvényes lakossági létszámadatokat. Ennek függvényében
kell megvizsgálniuk, hogy a háziorvosi körzetek lefedik-e az egész város területét. Tárgyév
január 27-én a Közgyőlés hozott egy döntést, miszerint régi közterületek új elnevezést kaptak,
mint például, Szent Katalin sétány, Táborállás park. Ezeket természetesen szerepeltetni kell a
rendeletben, ez érintette a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket is.
Felhívja a figyelmet egy jogtechnikai egyszerősítésre, miszerint a háziorvosok neve a
továbbiakban nem szerepel a körzethatárnál, hanem a rendelet függelékében található.
Mindezt a háziorvosok életkora indokolja, sok az idıskorú és egyre többen adják el a
praxisjogukat. Ilyenkor a rendeletet módosítani kellene, viszont a függeléket lehet
aktualizálni, ahogyan szükséges.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
31/2012. (III. 19.) határozata
„A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása”
címő elıterjesztésrıl
„A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a
rendelet elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska és Király Tünde távoznak a Bizottság ülésérıl.
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5. Együttmőködési megállapodás módosítása a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés
Egyesülettel és a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával
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 2012. február 23-i ülésén megalkotta
a 2012. évi költségvetésérıl szóló rendeletet, melyben 2012. évre a „Kapcsolat ’96”
Mentálhigiénés Egyesületnek 500.000 Ft, a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolának
pedig 1.000.000 Ft megbízási díjat állapított meg. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az
elıterjesztéshez.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008.
március 31-én kötött „Megállapodás” felülvizsgálatáról és módosításáról szóló határozati
javaslat elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
32/2012. (III.19.) határozata
A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én kötött
„Megállapodás” felülvizsgálatáról és módosításáról
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága a „Kapcsolat ’96”
Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én kötött „Megállapodás” tartalmi elemeit
felülvizsgálta és annak 2.) pontját e határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2) A Bizottság felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás módosítása”
okiratot írja alá.

Határidı:

2.) pontnál:

2012. március 25.

Felelıs:

2.) pontnál:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért:

Angyal Éva irodavezetı

Melléklet a 32/2012. (III.19.) számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészrıl:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), képviseli:
Porga Gyula polgármester, mint megbízó
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másrészrıl:
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület (8200 Veszprém, Mátyás u. 11.), képviseli:
dr. Payrich Mária elnök, mint megbízott,
(továbbiakban együtt: Szerzıdı felek) között az alulírott helyen és idıben a következı feltételek szerint:
Szerzıdı felek megállapítják, hogy 2008. március 31-én „Megállapodást” kötöttek, amely megállapodást közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A „Megállapodás” 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
2.) A megbízó 2012. évben az 1.) pontban foglalt tevékenységek ellátásáért megbízási díjként 500.000 Ft-ot
(azaz Ötszázezer forintot) - a megbízott által benyújtott számla alapján - a Zirc és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 73900078-10003949 számú számlára átutal. Megbízó a támogatást - a díj
havi arányos részletének megfelelı összegő számla alapján - minden hónap 15. napjáig utalja át a
megbízott részére.
A 2012. év január, február, március hónapjára járó idıarányos összeg 2012. március 31-ig kerül átutalásra.
A megállapodásnak a módosítással nem érintett tartalma változatlan szöveggel marad érvényben és hatályban a
Szerzıdı felek között.
Veszprém, 2012. március 19.

Porga Gyula
polgármester

dr. Payrich Mária
elnök

Dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2008.
március 31-én kötött „Megállapodás” felülvizsgálatáról és módosításáról szóló határozati
javaslat elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
33/2012. (III.19.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2008. március 31-én kötött
„Megállapodás” felülvizsgálatáról és módosításáról

1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága a Veszprémi
Érseki Hittudományi Fıiskolával 2008. március 31-én kötött „Megállapodás” tartalmi
elemeit felülvizsgálta és annak 1.) és 2.) pontját e határozat mellékletében foglaltak
szerint módosítja.
2.) A Bizottság felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.

Határidı:

2.) pontnál:

2012. március 25.

Felelıs:

2.) pontnál:

Porga Gyula polgármester
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A végrehajtás elıkészítéséért:

Angyal Éva irodavezetı

Melléklet a 33/2012. (III.19.) számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészrıl:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), képviseli:
Porga Gyula polgármester, mint megbízó
másrészrıl:
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola (8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2.), képviseli:
dr. Varga István rektor, mint megbízott,
(továbbiakban együtt: Szerzıdı felek) között az alulírott helyen és idıben a következı feltételek szerint:
Szerzıdı felek megállapítják, hogy 2008. március 31-én „Megállapodást” kötöttek, amely megállapodást közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A „Megállapodás” 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) A megbízó 2012. április 1-tıl az év folyamán az alábbi tevékenységek ellátásával bízza meg a Veszprémi
Érseki Hittudományi Fıiskolát:
-

szociológiai felmérést végez Veszprémben az idıs korú népesség körében, amelyet felhasználva
elkészíti Veszprém város idısügyi koncepcióját.
Határidı: 2012. május 25.

-

A Szakmai Nap keretében az ısz folyamán konferenciát szervez az iskolai szociális munka
témakörben, amelyre meghívja a város szociális munkásait és az iskolák képviselıit. A konferencia
tapasztalatait írásban is összegzi, amelyet eljuttat az érdekeltek számára (iskolák, szociális
intézmények, önkormányzat).
Határidı: 2012. november 30.

-

Az év folyamán két alkalommal továbbképzést szervez a város területén mőködı szociális
tereptanárok részére.
Határidı: 2012 dec. 15.

A „Megállapodás” 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
2.) A megbízó 2012. évben az 1.) pontban foglalt tevékenységek ellátásáért megbízási díjként 1.000.000 Ft-ot
(azaz: Egymillió forintot) a megbízottnak átutal az OTP Nyrt-nél vezetett 11748007-20102269 számú
számlára.
Megbízó a támogatást havi egyenlı részletekben minden hónap 15. napjáig utalja át a megbízott részére.
A 2012. év január, február, március hónapjára járó idıarányos összeg 2012. március 31-ig kerül átutalásra.

A megállapodásnak a módosítással nem érintett tartalma változatlan szöveggel marad érvényben és hatályban a
Szerzıdı felek között.
Veszprém, 2012. március 19.
Porga Gyula
polgármester

dr. Varga István
rektor
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6. Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek hasznosítása
vonatkozásában
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 kérdezi a Bizottság referensét, hogy dr. Géczi János az egyetem
Bizottságba delegált állandó meghívottja, megkapja-e az ülésekre szóló meghívót, mivel még
eddig sajnos nem sikerült személyesen köszöntenie itt, a Bizottság ülésén.
Lehoczki Monika elmondja, hogy dr. Géczi János szerepel a Bizottság állandó meghívottjai
között és természetesen mindig megkapja a meghívót.
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
a kabinetfınök úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Józsa Tamás elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítenivalója.
Siklódi Levente elmondja, hogy ı tagja az Egyetemvárosi Tanácsnak. A város és az egyetem
kinyitotta kapuit, együttmőködésük elindult és ez egy jó út.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy a megállapodás, amit kötöttek az egyetemmel, most már
tényleg elindult és aprópénzre tudják váltani.
Gerstmár Ferenc felhívja a figyelmet az elıterjesztés apró formai hibájára, miszerint az
épületek alapterületnél nincs jelölve mértékegység.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
34/2012. (III. 19.) határozata
„Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek hasznosítása
vonatkozásában”
címő elıterjesztésrıl
Az „Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek hasznosítása
vonatkozásában” 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.
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7. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési
eljárásának megindításáról
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
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
a kabinetfınök úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Józsa Tamás elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítenivalója.
Gerstmár Ferenc elmondja, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé kerülı
anyagban olvasta, de ebbıl az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy bizonyos középiskolákban
megszőnik a gimnáziumi képzés, kérdezi, hogy hosszútávon jelent-e ez létszámleépítést.
Némedi Lajos elmondja, hogy egyrészt a köznevelésrıl, másrészt a szakképzésrıl szóló
törvény igyekszik abba az irányba eltolni a középfokú képzést Magyarországon, hogy
váljanak szét a szakközépiskolák és a gimnáziumok. Ismeretes, hogy Veszprémben
meglehetısen vegyes a kép, vannak szakközépiskolák, ahol gimnáziumi képzés is folyik és ez
fordítva is így van. Sajnos Magyarország népességszáma csökkenıben van és egyre kevesebb
fiatal jelentkezik a középiskolákba. A gimnáziumokban stagnál a gyereklétszám, a
szakközépiskolákban fokozatosan csökken. Ez is motiválja az átszervezést, másrészt
költségeket is szeretnének megtakarítani. Ha jól érti, a kérdés, arra vonatkozik, hogy lesz-e a
közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyve alá tartozó dolgozók körében létszámleépítés.
Reményeik szerint az átszervezés nem jár majd olyan létszámleépítéssel, ami elbocsátást
jelent. Ha történik menet közben egy természetes generációváltás, természetes
létszámcsökkentés, akkor várhatóan sor kerülhet intézményi létszámcsökkentésre, de olyan
módon, hogy a létszámot zárolják. Mindezt úgy próbálják megoldani, hogy ez senki számára
ne jelentsen egzisztenciális problémákat.
Gerstmár Ferenc megköszöni a választ.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
35/2012. (III. 19.) határozata
„Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési
eljárásának megindításáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési eljárásának
megindításáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
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Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek
megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

az

elıterjesztés

Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.

8. Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének korszerősítését
és bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.2- 11/1 „Az értelmi
fogyatékos személyek ellátásának fejlesztése Veszprémben”
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
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az elıterjesztés elkészítéséért felelıs irodavezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Schmidt István elmondja, hogy a pályázat egyik feltétele, a feladat lakossági fórumon való
megvitatása, társadalmasítása. A fórum sikeresen lezajlott.
Stigelmaier Józsefné örömét fejezi ki pályázattal kapcsolatban.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
36/2012. (III. 19.) határozata
„Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének korszerősítését és
bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.2- 11/1 „Az értelmi fogyatékos
személyek ellátásának fejlesztése Veszprémben”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének korszerősítését és bıvítését
célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.2- 11/1 „Az értelmi fogyatékos személyek
ellátásának fejlesztése Veszprémben” 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.
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9. Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának jutaspusztai
kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.1.B-11/1 „A
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
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
Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az elıterjesztés elkészítéséért felelıs irodavezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Schmidt István elmondja, hogy itt is túl vannak már egy lakossági fórumon, de mivel igény
volt rá, holnap még egy fórumot tartanak Jutaspusztán. Az elıterjesztéssel kapcsolatban
elmondja, hogy a 4. oldalon még kipontozott részeket láthatnak a Bizottság tagjai. Ennek oka,
hogy az ingatlan vételérıl az SZMSZ szerint a Tulajdonosi Bizottság dönt. A Közgyőlésre
már teljes anyagot kapnak a képviselık.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
37/2012. (III. 19.) határozata
„Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának jutaspusztai kiváltását célzó
pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.1.B-11/1 „A gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése Veszprémben”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának jutaspusztai kiváltását célzó
pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.1.B-11/1 „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Veszprémben” 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.

10. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységérıl 2011-2012. években
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
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Dr. Strenner Zoltán megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az elıterjesztés elkészítéséért felelıs irodavezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Schmidt István elmondja, hogy az elıterjesztés összeállítása során kimaradt a Kabóca
Bábszínház. A Közgyőlésig pótolják az intézmény pályázati tevékenységének a bemutatását.
Röviden elmondja, hogy az intézmény az elmúlt évben egy 7 millió forintos sikeres
pályázatot valósított meg, az idén pedig 5,5 millió forintra kívánnak pályázni, önállóan,
pályázatíró bevonása nélkül.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót.

11. A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

vételét

megalapozó

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
a titkárságvezetı asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szödényi Kinga köszönti a megállapodást aláírók közül megjelent Oláh József és Varga
László urakat, majd elmondja, hogy érdemi kiegészítenivalója nincs.
Oláh József elmondja, hogy az együttmőködési megállapodás korrekt.
Siklódi Levente jelezi, hogy a Zalka Máté tér neve immár Táborállás park, kéri, hogy ennek
megfelelıen javítsák az elıterjesztést.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés –
Siklódi Levente által elmondott módosítással együtt - elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
38/2012. (III. 19.) határozata
„A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó
együttmőködési megállapodás jóváhagyása”
címő elıterjesztésrıl

„A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó együttmőködési
megállapodás jóváhagyása” 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.
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Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.

12. Együttmőködési megállapodás megkötése a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnökségével
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 nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását:
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
39/2012. (III. 19.) határozata
„Együttmőködési megállapodás megkötése a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnökségével”
címő elıterjesztésrıl

Az „Együttmőködési megállapodás megkötése a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnökségével” 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. március 29.

13. Tájékoztató a Gizella-napok programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Szóbeli tájékoztató.
Szödényi Kinga elmondja, hogy idén a Gizella-napok május 2-ától május 7-éig kerülnek
megrendezésre. A költségvetésben hasonló forrás van a költségekre, mint az elmúlt évben,
ezért az eddig elvárt színvonalat szeretnék biztosítani, ha nem többet. A legtöbb programot a
Séd völgyébe szervezték, de errıl részletesebben Neveda Amália fogja tájékoztatni a
Bizottságot.
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Neveda Amália elmondja, hogy kezében tartja a Gizella-napok rövidített programját. A mai
napon adnak be egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Szeretnék, ha a Gizellanapoknak nagyobb pénzügyi támogatása lenne. A tájékoztatót átadja a Bizottság tagjai
részére.
A mővelıdési központ május 5-étıl május 7-éig felelıs a programokért. Pénteken délután a
Kolostorok és Kertek helyszínen kezdıdnek a programok. Több új helyszín is lesz, mint pl. a
História kert a Szerelemsziget és a Margit romok. A fı program a Várszínpadon zajlik,
csakúgy mint az elmúlt években. Felhívja a figyelmet a Ghymes együttes best of koncertjére.
Vasárnap kerül megrendezésre a népmővészeti kirakodóvásár. A tavalyi Gizella-napok
rendezvény nagyon sikeres volt, ezért idén a tavalyi koncepcióra építkeztek, nagyon sok
látogatóra számítanak.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a tájékoztatót.

14. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy kapott egy írásbeli megkeresést Janzsó Ádámtól, a
Várfok Alapítvány Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda vezetıjétıl,
miszerint az alapítvány felajánlja a segítségét az Önkormányzat ifjúságügyi koncepciójának,
stratégiájának az elkészítéséhez.
Janzsó Árpád elmondja, hogy a Veszprémi Ifjúsági Kerekasztal nevében felajánlja, hogy
szívesen elkészítik a város ifjúságügyi stratégiáját, akár ingyen is, amennyiben erre
felhatalmazást kapnak. Nem titkolja, hogy ezzel kapcsolatban pályáznának különbözı
forrásokra, amely egyes részeit finanszírozná a koncepciónak.
Dr. Strenner Zoltán kérdezi Szödényi Kingától, hogy kit keressenek meg a hivatalban a
koncepcióval kapcsolatban.
Szödényi Kinga elmondja, hogy Maurer-Tóth Barbara ifjúság és civil referenst kell
megkeresnie a Kerekasztalnak.
Siklódi Levente elmondja, hogy szükség van az ifjúságügyi stratégiára, felajánlja a
segítségét. Elmondja, hogy a marketing stratégia készítésénél bevált már az a technika, hogy
hetente, kéthetente egyeztetnek a képviselık és a stratégia elkészítıi.
Dr. Strenner Zoltán elmondja, hogy telefonon megkereste ıt Székely Andrea, hogy szeretné
ha a mai ülésen kicsit beszélnének a bábszínházról.
Székely Andrea elmondja, hogy a januári Közgyőlés döntése szerint a bábszínház július 1jétıl a Hemoban folytatja tevékenységét. Jelen helyükön március 31-én fel kell, hogy
mondják a bérleti szerzıdést – a három hónapos felmondási idı miatt. Aggódik, hogy ezt a
lépést megtegyék-e, fel merjék-e mondani a bérleti szerzıdésüket, kéri a Bizottság
állásfoglalását.
Szödényi Kinga elmondja, hogy reményeik szerint a Hemo bérleti szerzıdését várhatóan
április elsı felében írják alá, mely egyaránt érdeke a Honvédelmi Minisztériumnak és az
Önkormányzatnak. Ezt követıen már elkezdıdhet a költözködés. Semmiféle akadályát nem
látják annak, hogy a július 1-jét - ami a legvégsı dátum, - ne tudnák tartani.
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Schmidt István elmondja, hogy az irodájának is feladata, hogy mőszaki segítséget nyújtsanak
a két intézmény Hemoban történı elhelyezéséhez. Hangsúlyozza, hogy ez az év a
költözködésrıl szól, de az intézmények mőködéséhez szükséges minimumfeltételeket
biztosítani kell. Ez egy folyamat. Véleménye szerint a határidık tarthatók.
A bérleti szerzıdés felmondásával kapcsolatban elmondja, hogy minden piaci szerzıdésben
vannak rugalmas lehetıségek, ez csak tárgyalás kérdése.
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 15,05 órakor
bezárja.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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