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Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. május 21-ei 13,30 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, és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai, Némedi Lajos
alpolgármester, Nagy Piroska önkormányzati képviselı, dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi
fıtanácsadó, Józsa Tamás kabinetfınök, Angyal Éva a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
vezetıje, dr. Purda Zsuzsánna a Városi Gyámhivatal vezetıje, Mészáros Éva a Szociálpolitikai
és Egészségügyi Iroda csoportvezetıje, dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi
tanácsadó, Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje, Neveda Amália a Városi Mővelıdési
Központ és Könyvtár igazgatója, Kilián György a Mővészetek Háza Veszprém
igazgatóhelyettese, Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsıdék vezetıje, Krámli Ida a
VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza vezetıje, Fülöp
Rita a VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza
részlegvezetıje, Horváthné Kecskés Diána a VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona vezetıje, Jakab Anna az Oktatási és Egészségügyi
PMSZSZ vezetıje, Sípos Etelka a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézet
munkatársa, Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója, Horváth Lászlóné a
Veszprémi Petıfi Színház gazdasági vezetıje, Lırincz Csaba a Veszprémi Petıfi Színház
mőszaki igazgatója, dr. Rácz Jenı a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. fıigazgatója, Szaller Péter a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza vezetıje,
Kisné Lovasi Mária a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetıje, B. Kissné Nemes Ágnes
az „Életöröm” Idıs Otthon intézményvezetıje, Kárpáti Attila a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezete intézményvezetıje, dr. Kovács Róbert a VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézmény vezetıje, és a sajtó képviselıi.
Távolmaradt Siklódi Levente és Surányi Józsefné a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 5 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes.
Dr. Strenner Zoltán: Elmondja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közül a 6.
napirendi pontot a Bizottság ma nem tárgyalja, az elıterjesztés nem készült el, majd javaslatot
tesz a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
55/2012. (V. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Az
Alapellátási
Központi
Ügyelet
kórházi
telephelyén
történı
továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
2. A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található Mőhelyház
(1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítése
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
3. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
4. Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. beszámolója a VMJV Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdésben
foglaltak megvalósulásáról 2011. évben
Elıterjesztı: B. Kissné Nemes Ágnes intézményvezetı

5. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött „Ellátási Szerzıdés”
módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás beszámolója az idıskorúak teljes körő
szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

8. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl, valamint a gyámhivatal
hatósági tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
Közjóléti Bizottság elnöke
dr. Purda Zsuzsánna
Városi Gyámhivatal vezetıje
9. Együttmőködési megállapodás módosítása
Fıiskolával
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
Közjóléti Bizottság elnöke
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10. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
szociális intézmények törvényességi ellenırzésérıl és szakmai munkájának
eredményességérıl
Elıterjesztı: Angyal Éva
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje
11. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. Az
Alapellátási
Központi
Ügyelet
kórházi
telephelyén
történı
továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata
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 kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Némedi Lajos: Az elıterjesztés alapos munka, megköszöni a kórház és a mentıszolgálat
vezetıségének együttmőködését, valamint a hivatal elıterjesztést készítı dolgozóinak a
munkáját. A megállapodás elsısorban a betegek érdekét szolgálja, ebben bizonyára
megerısíti ıt a jelenlévı fıigazgató dr. Rácz Jenı.
Dr. Strenner Zoltán: A megállapodás létrehozása nagyon nagy munka volt. A puding
próbája az evés, bízik benne, hogy minden partner maximálisan fogja teljesíteni a leírtakat és
a betegek valóban minıségileg egy sokkal jobb ellátásban részesülhetnek.
Dr. Rácz Jenı: Csak megerısíteni tudja az elhangzottakat.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztéshez
tartozó 1 számú határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
56/2012. (V. 21.) határozata
„Az Alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyén történı továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
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„Az Alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyén történı továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

Dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
57/2012. (V. 21.) határozata
„Az Alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyén történı továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
„Az Alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyén történı továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel és az
Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

2. A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található Mőhelyház
(1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítése
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 elıterjesztıt képviselı kabinetfınök úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
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Józsa Tamás: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Gerstmár Ferenc: Egy egész sor kérdése van az elıterjesztéssel kapcsolatban, de
tulajdonképpen a fı kérdés, hogy elkészítette-e már valaki ennek az ingatlanértékesítésnek az
egyenlegét. Azt látja, hogy az eladási ár nettó 115 millió forint, de mennyi a kiadás?
Mennyibe kerül jelenleg a mőhelyház fenntartása, és ehhez képest mennyibe kerül a további
mőködés biztosítása? Az elıterjesztésben szerepel, hogy a LOCARGO Kft. milyen összegért
kívánja tárolni a színház díszleteit. Készült-e kalkuláció arról, hogy mekkora területet igényel
a tárolás és ez éves szinten mennyibe kerül? Ezzel a megoldással – visszabérléssel elképzelhetı, hogy néhány éven belül az Önkormányzat visszafizeti a vételárat a vevınek?
Van-e az Önkormányzat tulajdonában a mőhely mőködési igényeinek megfelelı ingatlan,
amennyiben nincs, milyen áron lehet vásárolni? Mennyibe kerül az új ingatlan minden
szabványnak megfelelı átalakítása, felszerelése? Minderre, van-e költségvetési fedezet?
Végsı soron jól jár-e ezzel az ingatlanértékesítéssel az Önkormányzat? A mőhelyház eladása
miként befolyásolja a színház jövı évi munkáját?
Stigelmaier Józsefné: A LOCARGO Kft.-tıl történı bérlés, visszabérlés milyen idıtartamra
szól?
Józsa Tamás: A LOCARGO Kft. a pályázat mellékleteként csatolt nyilatkozatában fejezte ki
szándékát a Petıfi Színház díszleteinek gondos kezelésére, tárolására. Az Önkormányzat dönt
arról, hogy az ajánlatot átmeneti idıszakra vagy tartósan kívánja igénybe venni. Jelenleg úgy
gondolják, hogy átmeneti idıszakra fogják bérelni a bútor-raktárt, mert ez egy
költséghatékony módja lehet az ilyen jellegő kapacitások elhelyezésének. Van olyan ingatlan,
melyet az Önkormányzat hosszútávon ezeknek a funkcióknak az elhelyezésére kiszemelt és
szeretné megvásárolni. Irányárról tud beszélni, itt egy 30 millió forintos ingatlan rajzolódik
ki, ami a szabványoknak való megfeleltetés céljából egy plusz 10-15 millió forintos
ráfordítást kíván még. Az a cél, hogy a beruházás – természetesen a befolyt eladási árból –
augusztus 31-éig megvalósuljon. Erre az átmeneti idıszakra szólna a bútor-raktár
igénybevétele, illetve döntés szerint hosszabb idıszakra is szólhatna, illetve más
lehetıségeket is vizsgálnak. Elızetes egyeztetések alapján tudják, hogy az augusztus 31-ei
határidıt nem fogja számon kérni az Önkormányzaton a jelenlegi vásárló. A LOCARGO Kft.
az ingatlan birtokba vételi idıpontjával kapcsolatban jelezte, hogy számára megfelelı, de nem
meghatározó a 2012. augusztus 31-ei határidı, igény esetén lehetıség van a birtokba adás
átütemezésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására. A Kft. telephely bıvítésére kíván
pályázni, mely egy hosszú távú kétütemő project.
Úgy gondolják, hogy az adás-vétel a Kft. és az Önkormányzat számára is kedvezı megoldás
lehet, javasolják, hogy a tisztelt bizottságok támogassák az anyag Közgyőlési elıterjesztését.
Gerstmár Ferenc: Ma Veszprémben 30+15 millió forintból ki lehet alakítani a mőhelyház
paramétereinek és a díszletek raktározására megfelelı ingatlant? Arra nem kapott választ,
hogy mekkora az a terület, melyet a raktározás igénybe vesz, akár visszabérlés esetén, akár a
saját tulajdonú ingatlanban.
Józsa Tamás: Amit említett, az egy opció, több vonalon is folynak az egyeztetések. Az elıbb
egy elırehaladott tárgyalási állapotról számolt be. Az ingatlan a mőhely létesítmények és
funkciók elhelyezésére szolgáltathatna megoldásként. De ennek az ingatlannak a
környezetében, egy másik Kft.-nél egy bútor-raktári funkció is telepítésre kerülhet, ill. döntés
születhet arról is, hogy a raktározást hosszabb távon is a LOCARGO Kft. vállalja. Nem tudja
pontosan, hogy mekkora a területigénye a raktárnak, de csökkenteni lehetne egy új megoldás
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mentén. Mobil tároló szerkezetekrıl lenne szó, ami harmonikaszerően összehúzható, ill. a
jelenleg korrekt módon katalogizált díszletek, bútorok nyilvántartását digitalizálnák.
Gerstmár Ferenc: A kapott válaszok egyáltalán nem megnyugtatóak, a fı kérdése pedig
megválaszolatlan maradt. Készült-e kalkuláció, arra vonatkozóan, hogy az ingatlan
értékesítésbıl mennyi bevétele lesz az Önkormányzatnak és a mőhelyház újraindítása mennyi
kiadással fog járni?
Józsa Tamás: Abban a fázisban tudják ezt az egyenleget elkészíteni, amikor végleges a
megoldásról lesz döntés. De azt gondolja, hogy ennek a döntésnek nemcsak forintosítható
elemei vannak. Ez egy szolgáltatás, amit a város ezen a cégen keresztül kínálni tud. Ezt a
szolgáltatást az összes nagy termelıkapacitással rendelkezı városi telephelyő cég igénybe
veszi. Mindenkit negatívan érintene, ha ez a cég, ezt a szolgáltatását a városból elvinné. Így
most fejleszteni fognak, bıvítik ezt a szolgáltatást.
Gerstmár Ferenc: Ezek a fejlesztések milyen plusz bevételeket jelentenek a városnak?
Józsa Tamás: A bevétel a LOCARGO Kft. üzleti sikerétıl is függ.
Gerstmár Ferenc: A mőhelyház értékesítése, hogy érinti a színház szakmai munkáját?
Oberfrank Pál: Katasztrofálisnak tartják azt, ami elıkészületben van. Nem szerencsés, hogy
az elıterjesztıvel nem nagyon találkoznak és ez elég érdekes helyzeteket teremt. Úgy érzik,
semmilyen módon nem veszik számításba, hogy mi fog történni a színházzal. Az ígéreteken
és az egymás szemébe nézésen kívül, semmi olyan megnyugtató konkrétum nincs, amibe bele
lehetne kapaszkodni. Azt gondolja, hogy nincsenek tisztába azzal, hogy mirıl van szó.
Nem ért egyet azzal, hogy eddig nem lehetett számításokat végezni. A mőhelyházat 115
millió forintért akarja - úgymond - elvesztegetni a város. 1998-ban ez az ingatlan 150 millió
forintot ért. Most 30 millió forintból vesznek egy ingatlant és 15 millióból fel is támasztják a
mőhelyházat. Nincs kiszámolva, hogy mennyibe kerül újra indítani egy mőhelyházat.
Egyáltalán, az sincs értékelve, hogy a Petıfi Színház mit jelent ma. Lehet, hogy a LOCARGO
Kft. egy nagyon fontos cég, egyetért azzal, hogy nem szabad elvesztegetni az iparőzési adóját,
ingatlanadóját, fontos, hogy a városban maradjon, ez nem is kérdés. De hogy ennyire nem
gondolkodik arról az Önkormányzat, hogy a saját intézményét megvédje? A Veszprémi Petıfi
Színháznak van 110.000 nézıje, ebbıl 16.000 bérletes nézı. Kis költségvetéssel nagyot alkotó
színház. Ezek nem az ı szavai, a mai napon Magyarország legjobb vidéki színháza, amely
már Budapesttel is vetekszik, de ezek „csak” szakmai dolgok. Az elıterjesztés szerint 5
munkahelyet fognak teremteni, ott most 9 munkahely van. Kockára teszik ennek a létét. A
mőhelyház eladásához szükséges a Magyar Állam elıvásárlási jogáról történı lemondása, de
reméli, hogy a színházról az Állam nem fog lemondani. A Veszprémi Petıfi Színház nem
Veszprémé, hanem az országé, 230 millió forint támogatást kap az Államtól. Tehát ennek
keresztbe feküdni, a Hangvilla után most már másodszor, a saját fenntartójának, amely négy
hónapja a fenntartója, - elnézést, de muszáj ilyen keményen fogalmaznia - az létezhetetlen.
Már a jövı év kockára van téve, ha a Hangvilla úgy valósul meg, olyan tulajdonosi, vagy
játszási kerettel… Ezt most nem akarja ide keverni.
Az engedélyezett, évadnak megfelelı díszleteket már elkezdték gyártani, a megvalósítás most
veszélybe került. Augusztus 31-e már itt van. Ha kijönnének és megnéznék, - páran már
kijöttek - hogy mirıl van szó, akkor látnák, hogy a költözés óriási meló.
Az elıterjesztés szerint az építés és a technológia 280 millió forint. Ha nem számítja a
technológiát, akkor hogyan készül el 30-45 millióból a mőhelyház?

6

A raktározással kapcsolatban elmondja, hogy ık is tudnának digitalizálni, el is kezdték már.
Szakmaiatlan dolog azt gondolni, hogy majd képek alapján dönt az alkotó, díszlet-tervezı,
hogy melyik széket, bútort kívánja használni. Azt a széket ık látni akarják és rá is akarnak
ülni, utána eldöntik, hogy megfelelı-e. Nem tartja jónak, hogy egy vállalkozó ilyen
szakmaiatlanul tegyen raktározási ajánlatot arra, amit ık napi szinten használnak, ill.
behasználják az anyagokat, mert nagyon költségtakarékosan kell mőködniük. Nekik nem arra
van szükségük, hogy digitalizált és targoncával mozgatott raktárjuk legyen, hanem lámpákra,
forgóra, modern hangosításra, hogy ne essen rájuk a vakolat, ne legyenek csıtörések és
legyen jó a kazánjuk. Ilyen problémáik vannak, majd az a legvégén lesz, hogy a raktározás
ilyen digitalizált jópofa dolog legyen. Ez nem egy szállítmányozó cég, ez egy kézmőves
munka.
A bérléssel kapcsolatban elmondja, hogy számításai szerint a bérleti díj évi 35 millió forintba
kerülne. Ez vállalhatatlan, ebbıl ık színpadra állítják a Marica grófnı-t vagy más nagyobb
operett elıadást.
Sorolhatná még a kérdéseit, de nyilvánvaló, hogy nem akarnak ık keresztbe feküdni ennek a
dolognak. Egy évvel ezelıtt már elmondta a vállalkozó úrnak is, hogy teljesen értik a dolgot,
de semmilyen mértékben nincs végiggondolva, hogy a Veszprémi Petıfi Színházzal holnap
mi lesz, ez vállalhatatlan. Beszélt a polgármester úrral, a vállalkozóval, vannak ígéretek arra,
hogy kitolható a megvalósulás határideje, de akkor ezt írásban kellene lefektetni.
Az is elképzelhetı lenne, hogy az ember elıremenekül. Itt tartja a vállalkozót, aki fizeti az
iparőzési adót, egyéb adókat és az adókból 2-3 éves bekerülési költséggel megvalósít egy új,
modernebb mőhelyházat, ahol már a Kabóca Bábszínház részére is történne díszletgyártás, ill.
a városi rendezvényeket, kiállításokat is tudnák segíteni.
De azt hinni, hogy a mőhelyház - egyébként kérdıjeles - 115 milliós vételárának egy részébıl
meg tudják oldani a további gyártást és raktározást, az egyszerően vicces. Az is
elfogadhatatlan, hogy eladnak egy ingatlant és utána visszabérlik. Rövidtávon még
elképzelhetınek tartja, de nem ilyen magas bérleti díjért.
Gerstmár Ferenc: Fontosnak tartja, hogy a városban jól mőködı cégek legyenek, akik
fejlesztéseket hajtanak végre, ugyanakkor látható, hogy ennél az ingatlanértékesítésnél nem
járnak el körültekintıen. Rengeteg a nyitott kérdés, így nem lehet felelıs döntést hozni.
Ezeket a kérdéseket már a márciusi Közgyőlésen is feltette, akkor azt a választ kapta, hogy
meg fogják oldani a felvetett problémákat. Ehhez képest rohamtempóban itt van elıttük az
elıterjesztés és nem oldódtak meg ezek e kérdések.
Józsa Tamás: Több javaslat van, de nincs egy olyan javaslat, amely kiemelkedik a többi
közül és minden egyes kívánságnak - annak is, hogy sokkal jobb helyzetbe kerüljön a
mőhelyház, annak is, hogy együtt maradjon a raktározási és gyártási funkció – megfelel. De
ez nem jelenti azt, hogy a következı 3 hónapban, esetleg egy évben ne tudnának ilyen
javaslatot elıkészíteni, hiszen ezek a javaslatok körvonalazódtak, ezeket lehet pontosítani és
ebben az irányban elindulni.
Megérti a türelmetlenséget és a türelmetlenségbıl fakadó indulatokat is, hogy ez a javaslat
nincs olyan kidolgozottsági szinten, hogy arra mindenki a legnagyobb lelki nyugalommal
rábólintson. Nem jó, hogy ilyen javaslatot kell elıterjeszteni, de hosszabb távon ez egy
sikeres project lesz. Jelenleg ebben a helyzetben tudják ezt a döntési mozzanatot kirajzolni.
Stigelmaier Józsefné: Teljesen egyetért a színház igazgatója által elmondottakkal. Senkit
sem akar megbántani, de ez nem elıterjesztés, hanem ötletelés, mert nem látja, hogy a jövıt
tekintve a Petıfi Színház biztonságban lenne. A színház a városé, a város a tulajdonáért
felelısséggel tartozik. Azt tartaná jónak, ha a színház és a bábszínház jelmezeinek,
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díszleteinek gyártása és raktározása egy helyen történne. Az elıterjesztést itt sem, és a
Közgyőlésen sem fogja támogatni.
Dr. Strenner Zoltán: Milyen ironikus a sors, hogy pont most van évfordulója a színháznak
és pont ilyen dolgokról kell beszélniük. İ is nagyon sok mindenben egyetért az elıtte
szólókkal. Segítséget szeretne kérni, az SZMSZ tekintetében. Kell-e most döntést hoznia a
Bizottságnak vagy halasztható ez? Arra gondol, hogy az Ádám I. utcai ingatlan értékesítésre
történı kijelölésével kapcsolatos elıterjesztést úgyis rendkívüli ülés keretében fogja a
Bizottság tárgyalni. Kérdezi a kabinetfınököt, van-e reális esély arra, hogy a jövı héten egy
kicsit több információt tartalmazó, jobban kidolgozott anyagot tudjon tárgyalni a Bizottság.
Józsa Tamás: Azt gondolja, hogy a következı napokban több információval nem tud
szolgálni.
Lehoczki Monika: Jelen elıterjesztéssel kapcsolatban arról kell szavazni, hogy a Bizottság
az elıterjesztést a hozzá tartozó határozati javaslattal együtt javasolja-e tárgyalásra a május
31-ei Közgyőlésnek.
Dr. Strenner Zoltán: A Bizottságnak döntést kell hoznia. A Bizottság véleményezi az
elıterjesztést, a mőhelyház értékesítésérıl a Közgyőlés fog dönteni.
Gerstmár Ferenc: Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat – mely szerint a Közgyőlés
dönt – elsı és második pontjában a Tulajdonosi Bizottság jóváhagyásról és felhatalmazásáról
írnak.
Józsa Tamás: Elnézést kér, már javították a hibát, a Közgyőlés elé, már megfelelı formában
kerül a határozati javaslat.
Dr. Dénes Zsuzsanna: A határozati javaslatban található elírás ellenére dönthet a Bizottság
arról, hogy támogatja-e az elıterjesztés Közgyőlésen való tárgyalását. A Bizottság döntése
nem köti a Közgyőlést.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Józsa Tamás által kijavított határozati javaslat
figyelembevételével a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 1 „igen”, 4 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
58/2012. (V. 21.) határozata
„A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található Mőhelyház (1965/32
hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítése”
címő elıterjesztésrıl
„A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található Mőhelyház (1965/32 hrsz-ú
„kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítése” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság nem 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. május 31.

3. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának 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
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az elıterjesztés elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szödényi Kinga: Az elıterjesztés 5. oldalán a következı szöveg került törlésre: a
„292/2009.(XII.19.) Ámr”. A rendelet már nincs hatályban.
Gerstmár Ferenc: Kérdezi, hogy hol tart a Kabóca Bábszínház költözködésének folyamata?
Sípos Tekla: A bábszínház a bérleti szerzıdését felmondta, a bérbeadó kérésének
megfelelınek megkezdıdött az épület visszaalakítása. A festık dolgoznak. Június elejétıl
megkezdik a költözést, amennyiben a HEMO mint kijelölt új helyszín erre alkalmassá válik.
Ezt az idıszakot a három napos Kabóciádé keresztbeszeli, ill. lesz még egy bemutatója is a
bábszínháznak. Június 18-ától be tudják fejezni a költözést. A régi helyüket június 30-áig kell
elhagyniuk.
Gerstmár Ferenc: Kérdezi, hogy a HEMO-ban eddig mőködı csoportok, klubok, milyen
feltételekkel vehetik igénybe az intézmény helyiségeit.
Neveda Amália: Bérleti díjakat fognak megállapítani melynél figyelembe veszik a helyiség
nagyságát és azt, hogy a csoport milyen rendszerességgel kíván mőködni. Kedvezmények
igénybe vételére is lesz lehetıség.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, Szödényi Kinga kiegészítése figyelembevételével a
Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztéshez tartozó elsı határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
59/2012. (V. 21.) határozata
„A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja

9

a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és „a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár
Alapító Okiratának módosításáról” szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztéshez tartozó második határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
60/2012. (V. 21.) határozata
„A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és „a Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról” szóló határozati javaslat
elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

4. Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. beszámolója a VMJV Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdésben
foglaltak megvalósulásáról 2011. évben
Elıterjesztı: B. Kissné Nemes Ágnes intézményvezetı
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 elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
B. Kissné Nemes Ágnes: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját.
Dr. Strenner Zoltán: Kéri az intézményvezetıt, nyugtassa meg ıt arra vonatkozóan, hogy
az Életöröm Idıs Otthonban nem fordulhat elı olyasmi, ami a televízióban is megjelentetett
Aranyalkony Idısek Otthonában.
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B. Kissné Nemes Ágnes: Elmondja, hogy munkatársai színvonalas, példaértékő munkát
végeznek. A hírekben látott probléma nem fordulhat elı intézményükben.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztést.

A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
61/2012. (V. 21.) határozata
„Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. beszámolója a VMJV Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdésben foglaltak
megvalósulásáról 2011. évben”
címő elıterjesztésrıl
„Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a VMJV Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdésben foglaltak
megvalósulásáról 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: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

5. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Elıterjesztı: 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 és
az elıterjesztés elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Dénes Zsuzsanna: A 16 rendelet-tervezet közül hármat kell a Bizottságnak tárgyalnia: a
védınıi körzetek meghatározásáról, a középiskolás-korúak iskolafogászati körzeteinek
meghatározásáról és helyesen az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek
bérletérıl és elidegenítésérıl szóló önkormányzati rendeleteket. Utóbbinál a lakások szó
lemaradt. A Közgyőlési anyagban már javították. Az elsı két esetben jogszabályi
köztelezettség a rendeletek megalkotása, a harmadik rendeletben pedig csökkentik a bérleti
díjakat, mivel a piaci alapon bérbe adott lakásokra nincs kereslet.
Dr. Strenner Zoltán: Az elıterjesztést nagy munkának tartja, gratulál az elkészítıiek.
Gerstmár Ferenc: Az önkormányzati rendeleteket két évenként szükséges felülvizsgálni.
Arra gondolt, hogy ha ezt a 16 rendeletet kisebb csomagokban vizsgálnák felül, akkor talán ez

11

a munka a hivatal dolgozóitól is kisebb erıfeszítést igényelne, másrészt nem kerülne ilyen
hatalmas anyag a bizottságok és a Közgyőlés elé.
Dr. Dénes Zsuzsanna: Év közben is elég sok munka van a rendeletekkel, de megfontolják a
javaslatot.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés 32.
oldalán található a védınıi körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
62/2012. (V. 21.) határozata
„Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
A „Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a védınıi körzetek meghatározásáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés 51. oldalán található a középiskoláskorúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
63/2012. (V. 21.) határozata
„Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
A „Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a középiskolás-korúak iskolafogászati
körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés 83. oldalán található az Önkormányzat
tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 23/2010. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.
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A Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
64/2012. (V. 21.) határozata
„Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
A „Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások
és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. május 31.

6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött „Ellátási Szerzıdés”
módosítása
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 és
az elıterjesztés elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Angyal Éva: Nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
65/2012. (V. 21.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött „Ellátási Szerzıdés”
módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött „Ellátási Szerzıdés” módosítása”
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
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Határidı: 2012. május 31.

7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás beszámolója az idıskorúak teljes körő
szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi tevékenységérıl
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 és
az elıterjesztés elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Kisné Lovasi Mária: Nincs szóbeli kiegészítése, a kérdésekre viszont szívesen válaszol.
Dr. Strenner Zoltán: Megdicséri az intézmény Völgyikút utcai ingatlanának új kerítését, ami
nagyon profi, alig látszik, nem zavaró, de biztonságérzetet nyújt az ellátottaknak.
Kisné Lovasi Mária: A középiskolások számára kötelezı az önkéntes munka. Több
középiskola kereste meg ıket, hogy lennének-e partnereik az önkéntes munkában.
Természetesen igent mondtak, mert az önkéntesekkel megoldható a kerítés
„benövényesítése”.
Szabó Károlyné: Az elmúlt évben járt az intézményben és látta, hogy az erkélyek alatt
hajléktalan személyek „élnek”. Nagyon jó, hogy elkészült a kerítés.
Más kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
66/2012. (V. 21.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás beszámolója az idıskorúak teljes körő
szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi tevékenységérıl”
címő elıterjesztésrıl
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás beszámolója az idıskorúak teljes körő szociális
ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi tevékenységérıl” 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. május 31.
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8. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl, valamint a gyámhivatal
hatósági tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
Közjóléti Bizottság elnöke
dr. Purda Zsuzsánna
Városi Gyámhivatal vezetıje
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, valamint az elıterjesztés elkészítıi kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Purda Zsuzsánna, Angyal Éva és Mészáros Éva nem kívántak élni a szóbeli kiegészítés
lehetıségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
67/2012. (V. 21.) határozata
a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl, valamint a gyámhivatal hatósági
tevékenységérıl”
címő elıterjesztésrıl
A „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységérıl, valamint a gyámhivatal hatósági tevékenységérıl” 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. május 31.

9. Együttmőködési megállapodás módosítása
Fıiskolával
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán
Közjóléti Bizottság elnöke

a

Veszprémi

Érseki

Hittudományi

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 elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Angyal Éva: Nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
68/2012. (V. 21.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2008. március 31-én kötött
„Megállapodás” módosításáról

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

Határidı:

2.) pontnál:

2012. május 24.

Felelıs:

2.) pontnál:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért:

Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2012. május 21.

dr. Strenner Zoltán s.k.
KjB elnöke
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Melléklet a 68/2012. (V.21.) 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.) pontjának elsı francia bekezdése 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. december 31.

A megállapodásnak a módosítással nem érintett tartalma változatlan szöveggel marad
érvényben és hatályban a Szerzıdı felek között.
Veszprém, 2012. május 21.

Porga Gyula
polgármester

dr. Varga István
rektor
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10. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
szociális intézmények törvényességi ellenırzésérıl és szakmai munkájának
eredményességérıl
Elıterjesztı: Angyal Éva
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje
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 elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Angyal Éva: Nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az elıterjesztés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
69/2012. (V. 21.) határozata
a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
szociális intézmények törvényességi ellenırzésérıl és szakmai munkájának
eredményességérıl”
címő elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága a „Beszámoló
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények
törvényességi ellenırzésérıl és szakmai munkájának eredményességérıl” címő elıterjesztést
megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által
mőködtetett szociális intézmények szolgáltatásuknak, rendeltetésüknek és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelıen mőködnek.
A Bizottság felkéri Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıjét, hogy a Bizottság
döntésérıl értesítse VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona valamint VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza intézményvezetıit.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 29.
Angyal Éva irodavezetı
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11. 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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