JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
2012. június 18-ai 13.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár Ferenc,
Majoros Ildikó, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai,
dr. Dénes Zsuzsanna jegyzői főtanácsadó, Józsa Tamás kabinetfőnök, Angyal Éva a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetője, Mészáros Éva a Szociálpolitikai és
Egészségügyi Iroda csoportvezetője, dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó,
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetője, Kilián László a Művészetek Háza Veszprém
igazgatóhelyettese, Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsődék vezetője, Krámli Ida a
VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza vezetője,
Kalocsainé Erdélyi Veronika a VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője, B. Kissné Nemes Ágnes az „Életöröm” Idős
Otthon intézményvezetője, Kovács Zoltán a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém
Szociálisellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Pozsgay Katalin szakfelügyelő fogorvos, dr.
Szakonyi János karnagy és a sajtó képviselői.
Távolmaradt Siklódi Levente a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes.
Napirend előtt
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A jelentés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
74/2012. (VI. 18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága az 54/2012. (V. 7.)
határozat, a 68/2012. (V. 21.) határozat és a 69/2012. (V. 21.) határozat végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.
Dr. Strenner Zoltán: Van-e a napirendi pontokat illetően kérdés, észrevétel?
Gerstmár Ferenc: Érdemes lenne eldönteni, hogy az energiastratégiáról szóló előterjesztések
beletartoznak-e a Közjóléti Bizottság által megtárgyalandó előterjesztések körébe. Emlékeztet
mindenkit, hogy tavaly a Bizottság úgy tárgyalta az energiastratégiáról szóló előterjesztést,
hogy az, négy órával az ülés előtt került kiküldésre. Most legalább két órával hamarabb
történt meg mindez. Kérdezi, hogy minden bizottsági tagtársa el tudta-e olvasni a beszámolót.
Javasolja, hogy ebből mindenki vonja le maga számára a megfelelő következtetést.
Dr. Strenner Zoltán: Kéri, hogy a meghívóban kiküldött napirendi javaslatról szavazzon a
Bizottság.
Surányi Józsefné: Az energiastratégiáról szóló előterjesztést nem olvasta. Kéri, hogy
szavaztasson az elnök, arra vonatkozóan, hogy egyáltalán tárgyalja-e a Bizottság a mai ülésén
ezt a napirendi pontot.
Lehoczki Monika: A bizottság ügyrendje szerint az előterjesztéseket olyan időpontban kell
megküldeni, hogy azt a Bizottság tagjai az ülés előtt legalább 3 munkanappal megkapják.
Ezt az előterjesztést az elkészítője múlt hét pénteken 13.29 órakor küldte meg a Jegyzői
Irodának és a referenseknek. A honlapra pénteken a Pénzügyi és Költségvetési, valamint a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság előterjesztései közé feltöltésre került, de sajnos a
Közjóléti Bizottság tagjai csak a mai napon kaptak értesítést, arról, hogy elkészült a 6.
napirendi pont anyaga. Mivel az előterjesztést nem olvasta minden bizottsági tag, dönthet a
Bizottság arról, hogy későbbi időpontban rendkívüli ülés keretében tárgyalja az
energiastratégiát.
Dr. Strenner Zoltán: Az a gond, hogy már szinte minden hónapban volt rendkívüli ülés, nem
akar ezzel senkit sem terhelni, viszont az ügyrendet sem szeretné megsérteni.
Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat, az abban
szereplő sorrendben, a mai ülésén tárgyalja-e a Bizottság.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 „igen”, 2 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
75/2012. (VI. 18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
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2. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
3. Zámbó István emléktábla elhelyezése a Veszprémi Pantheonban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
4. Ellátási szerződés kötése a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó
Nonprofit Kft-vel
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. II. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
6. Beszámoló az energiastratégia végrehajtásának első évéről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
7. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő VMJV
Egyesített Bölcsődéje, VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona, VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai
programjának módosítása
Előterjesztők: Angyal Éva Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetője
Barbainé Bérci Klára intézményvezető
Horváthné Kecskés Diána intézményvezető
Krámli Ida intézményvezető
8.

A Közjóléti Bizottság 2012. II. félévi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

9. Egyebek
10. „Perlaky-díj” adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

Napirendi pontok tárgyalása
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
Az előterjesztés 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 előterjesztés elkészítője kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Dénes Zsuzsanna: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Gerstmár Ferenc: Az előterjesztő javaslatot tesz arra, hogy a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottságra kerüljön átruházásra az a közútkezelői hatáskör, melynek
keretében döntést hozhat „az olyan reklámhordozó elhelyezéséről, amelynek célja, hogy a
közúton közlekedőket ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy
elutasításáról meggyőzze.” Ez a feladat eddig, kinek a hatásköre volt? Furcsa, hogy az
önkormányzat egyik bizottsága fog arról dönteni, hogy milyen ideológiák, elvek, értékek,
elképzelések reklámozását engedélyezi.
Dr. Dénes Zsuzsanna: Sajnos a közúti közlekedésről szóló törvény, nem teljesen konzekvens
abban a kérdésben, hogy ki a közútkezelő. Ez a kérdés sok vitát váltott ki, jogi szakértő
segítségét is kérték. Az ő álláspontja szerint ez önkormányzati hatáskör. Tehát a hatáskör
címzettje a Közgyűlés, és a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság átruházott
hatáskörben döntene a hirdető berendezés elhelyezéséről. A bizottság nem az ideológiáról
döntene.
Gerstmár Ferenc: Az előterjesztés szövege arról szól, hogy egy politikai testület fog dönteni
arról, hogy milyen ideológiák, elvek, értékek, elképzelések reklámozását engedélyezi.
Dr. Dénes Zsuzsanna: Az előterjesztésben a végrehajtási rendelet szóhasználatát kellett
használniuk, de alapvetően a hirdető berendezés elhelyezéséről van szó.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
76/2012. (VI. 18.) határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.
2. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
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Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Üdvözli dr. Pozsgay Katalin kolléganőjét. A rendeletmódosítás azért
szükséges, mert a doktornő önkormányzati tulajdonú rendelője nem akadálymentes, ezért nem
teszi lehetővé a speciális igényű, mozgásukban korlátozott személyek megfelelő fogorvosi
ellátását. Kissné dr. Belea Gyöngyi fogorvos vállalta a mozgásukban akadályozott betegek
igény szerinti ellátását. A rendelettervezet szerint a 2. fogorvosi körzet ellátási kötelezettsége
kiterjed a veszprémi lakóhelyű speciális igényű mozgásukban akadályozott személyek
fogorvosi ellátására.
Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és az előterjesztés
elkészítője kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: A Mozgássérültek Veszprém Városi Egyesülete
tájékoztatása alapján maximálisan 200-300 fő mozgásában korlátozott emberről van szó.
Egyébként ez egy lehetőség a mozgáskorlátozottak számára, természetesen mindenki
választhatja a körzeti fogorvosát vagy bárkit, hiszen szabad orvosválasztás van.
Dr. Pozsgay Katalin: Információi szerint 150-200 fő, azoknak a száma, akik kifejezetten ezt
a speciális ellátást igénylik. Nem túl nagy létszám. A technikai lebonyolítást illetően lennének
javaslatai, és mint szakfelügyelő fogorvos a segítségét is felajánlja. A mozgássérültek
egyesülete nem rendelkezik olyan adatbázissal, mely rögzítené, hogy kik azok, akik speciális
ellátást igényelnek. Valamilyen módon mérni kellene ezt a beteglétszámot és ennek
ismeretében jövőre kezdeményezni az OEP-nél a körzethatár módosítását.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
77/2012. (VI. 18.) határozata
„A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosítása”
című előterjesztésről
„A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.

3. Zámbó István emléktábla elhelyezése a Veszprémi Pantheonban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az előterjesztés elkészítője kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szödényi Kinga: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kilián László megmutatja a Bizottság tagjainak az emléktábla kinyomtatott tervezetét.
Dr. Szakonyi János: Bemutatkozik, Veszprém Város Vegyeskara képviseletében kíván
szólni. Személyesen is szeretné megköszönni az Önkormányzatnak az emléktábla
elkészítéséhez nyújtott segítséget.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
78/2012. (VI. 18.) határozata
a „Zámbó István emléktábla elhelyezése a Veszprémi Pantheonban”
című előterjesztésről
A „Zámbó István emléktábla elhelyezése a Veszprémi Pantheonban” című előterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.

4. Ellátási szerződés kötése a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó
Nonprofit Kft-vel
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az előterjesztés elkészítői illetve a Nonprofit Kft. ügyvezetője kíván-e szólni.
Angyal Éva és Mészáros Éva nem kívántak élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.
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Kovács Zoltán: Az egyeztető tárgyalásokon felvetődött, hogy a civil szervezetek tarifái
magasak. Ők egy olyan tarifával igyekeztek jelentkezni, amely a veszprémi igénylők számára
egy adott színvonalú ellátásnál jó tarifának számít. Az ellátási szerződés megkötéséhez kéri a
Bizottság támogatását.
Stigelmaier Józsefné: Nemrég járt a Támasz Idősek Otthonában, jó tapasztalatai vannak.
Támogatja az ellátási szerződés megkötését, mindenkinek javasolja, hogy nézzen körül az
otthonban.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
79/2012. (VI. 18.) határozata
az „Ellátási szerződés kötése a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó
Nonprofit Kft-vel ”
című előterjesztésről
Az „Ellátási szerződés kötése a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit
Kft-vel” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.

5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. II. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
80/2012. (VI. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. II. félévi
munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
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A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervének
meghatározása” című előterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.
6. Beszámoló az energiastratégia végrehajtásának első évéről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az előterjesztés elkészítője kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Józsa Tamás: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Gerstmár Ferenc: A beszámolót olvasva úgy látja, hogy az energiastratégia kommunikációja
„kifelé” jól sikerült, ezt igazolják a felsorolt díjak. Az első évben megvalósult dolgokat
tekintve, viszont már nem ilyen pozitív a kép, elég az előterjesztés „Beszámoló az
energiastratégia első évi feladatainak a teljesüléséről” című táblázathoz lapozni. Ebben a
táblázatban túl sok a magyarázkodás, arról, hogy eddig mit és miért nem sikerült
megvalósítani. A tavaly meghatározott időpontok miért kerülnek átütemezésre? Nem sikerült
például megoldani az energiafogyasztásról szóló havi adatszolgáltatást. Jól érti-e, hogy a
Közgyűlés döntése ellenére nem kezdődött meg az intézmények energiatanúsítása? Eredetileg
a 100 legnagyobb energiafogyasztót kívánták beazonosítani, végül ebből 32 energiafogyasztó
lett és az előterjesztő nem is kívánja bővíteni a listát. Miért változott meg ez a szám? Az
előterjesztés szerint a hu-ner-town pályázat várhatóan nem nyer. Honnan tudják ezt? Az
intermodális csomópont pályázatról milyen információk vannak? Vannak-e részletesebb
információk a hulladékhasznosító fűtőmű létrehozásáról? Az előterjesztés 3. mellékletében
olyan dátumok szerepelnek még a jövőbe helyezve, melyek mára már elmúltak. Például a
szerződéskötésre előreláthatólag 2012. június 1-jén kerül sor.
Józsa Tamás: Sok minden hangzott el a képviselő úrtól, ez is azt mutatja, hogy az
energiastratégia átfogó anyag volt, rendkívül sok területtel foglalkoztak benne, a feladatok sok
szervezeti egységet érintenek. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora anyag, mely 15 éves folyamatok
elindításáról szól, nem tud a semmiből előbukkanva, zökkenőmentesen teljesen új helyzetet
teremteni. Ebben a sok feladatban, - 20 feladatban – valóban nem sikerült mindenhol olyan
lendületet vennie az ügyintézésnek, ahogy azt a stratégiában szerették volna. Anyagi és
humánerőforrás problémákról kell beszélni. Tudták, hogy vannak a stratégiában „túlzó
vállalások” ahogy az elmúlt évi májusi Közgyűlésen elhangzott, de ők inkább ezeket a
vállalásokat ambiciózusnak ítélik meg. Ehhez képest azért látszik, hogy nyilván nem sikerült
annyi embert mögé állítani ennek a stratégiának, mint ahogyan azt szerették volna. Egy
energetikust vett fel az elmúlt időszakban a Hivatal, feladata az energiastratégia koordinálása.
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Valóban az intézmények még nincsenek felkészülve arra, hogy az energiafogyasztásról
havonta szolgáltassanak adatot, így negyedéves és féléves nyilvántartásra fognak áttérni. Az
energiatanúsításra az elmúlt évben voltak költségvetési előirányzatok, melyek más
projektekre kerültek felhasználásra. Tehát nem arra a 9 milliós feladatra ment el, amelyik
októberben kirajzolódott, hanem olyan pályázati előkészítésekre, ahol szükséges volt ezeknek
az energiatanúsításoknak a megléte, illetve a Hivatalnak az energiatanúsítása van
folyamatban. Eredetileg 100 nagyfogyasztóról beszéltek, 32 nagyfogyasztóval vették fel a
kapcsolatot, de ők tulajdonképpen lefedik azt a réteget, akikkel – hogyha jó a kapcsolat – már
komoly megtakarítást tudnak megvalósítani. Itt megint csak a humánerőforrás szűkösségére
kell visszautalni, hogy ez a feladat ilyen százalékban tudott megvalósulni. A hu-ner-town
valóban egy nagyon fontos és ambiciózus fejlesztése volt a városnak, ez eljutott egészen a
végkifejletig. Három projekt volt, amiről az Európai Unió Bizottsága – úgy tudják, - hogy
nem döntött, ennek ellenére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miskolci konzorciumának
vezetője megírta a miskolci önkormányzatnak, hogy várhatóan ez nem fog nyerni. Ilyen
szinten tudnak ezekről a fejleményekről. A döntés még nem születetett meg, de az információ
azért fontos, mert a projektet egy másik pályázat keretében kívánják az év során előkészíteni.
Az intermodális csomópont projekt előkészítése megtörtént, a közbeszerzési dokumentáció
rendelkezésre áll, ennek az elindítása – a nyár folyamán – nyilvánvalóan egy nagyon nagy
lépés lesz. A támogatás még nincs megítélve, változatlanul csak egy virtuális forrás áll a
projekt hátterében. A hulladékhasznosító fűtőmű projekttel kapcsolatban nincsenek
fejlemények, semmi nem történt az eltelt időszakban. Nem hulladékégetőt szeretne a város.
Vannak más technológiák is, melyekkel a hulladékot fel lehet dolgozni, hogy eladhatóvá
váljék és ez azért is fontos, mert száraz tüzelőanyagként máshol el lehet adni, az év bármely
időszakában föl lehet használni, tárolható, kereskedelmi forgalomba hozható. Úgy gondolják,
Veszprémnek inkább ebbe az irányba lenne érdemes gondolkodni.
Vannak az anyagban olyan mellékletek, amelyek ténylegesen korábban készültek és ő nem
tudta minden egyes feladat teljesítését visszaellenőrizni. A képviselő úr által említett
feladatnál, ahol a teljesítés dátuma már lejárt, be fogják szerezni a szükséges információkat.
Ezek a válaszai és köszöni szépen a kérdéseket.
Surányi Józsefné: Az anyagot sajnos nem olvasta, csak Gerstmár képviselő úr által
elmondottakra tud hagyatkozni. Nem előkészítetlen ez az anyag? Ha ezt kivinnék a
nyilvánosság elé, akkor a veszprémi emberek nem biztos, hogy azt gondolnák, ez egy jó
dolog. Sok a „ha”, sok a „majd”. A hulladékégető tervezet összefüggésben van-e azzal a
köztudott ténnyel, hogy az idén lejár a központnál a gázmotorok 10 éves szerződése?
Józsa Tamás: Ez egy kimerítő anyag, szeretné erre a tisztelt szakértő asszony figyelmét
felhívni. Ez egy 30 oldalas szakmai beszámoló nagyon szikár szöveg, sehol sincs benne
feleslegesen szaporítva a szó. Öt olyan szakmai beszámoló is van az előterjesztésben, ami
többek között az említett gázmotorokkal kapcsolatban is ad válaszokat. Három ülése is volt a
szakértői munkacsoportnak, több hete dolgoznak az előterjesztésen. Ez egy alaposan
előkészített előterjesztés. Az, hogy az előterjesztés nem került fel a honlapra, technikai jellegű
probléma, amiért nem neki kell elnézést kérnie, de nagyon sajnálja, hogy így alakult. Szeretné
megnyugtatni a szakértő asszonyt, hogy ha majd elolvassa az anyagot, akkor számára is
kiderül, hogy az egy jól előkészített munka, és valóban a lényegről szól. Nem úgy, mint az
energiastratégia, ahol voltak még bizonytalan részek, ez a beszámoló kifejezetten az elmúlt év
történéseit mutatja be.
Gerstmár Ferenc: A határozati javaslat címe az energiastratégia végrehajtásának első évéről
szól, viszont a következőt tartalmazza:”Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
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Közgyűlése tudomásul veszi és elfogadja a beszámolóban foglaltakat az energiastratégia első
félévi feladatinak teljesülésével kapcsolatban.”
Most az első évről vagy az első félévről szóló beszámoló elfogadásáról van szó?
Józsa Tamás: Ez egy jogos észrevétel, tudja az okát is. Novemberben készült egy anyag a
stratégia első félévi teljesítéséről, abból maradhatott benne, hiszen azt dolgozták tovább. Az
előterjesztés és a hozzátartozó határozati javaslat is az energiastratégia végrehajtásának első
évéről szól.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Józsa Tamás által kijavított határozati javaslat
figyelembevételével a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
81/2012. (VI. 18.) határozata
a „Beszámoló az energiastratégia végrehajtásának első évéről”
című előterjesztésről
A „Beszámoló az energiastratégia végrehajtásának első évéről” című előterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: 2012. június 28.
7. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő VMJV
Egyesített Bölcsődéje, VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona, VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai
programjának módosítása
Előterjesztők: Angyal Éva Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetője
Barbainé Bérci Klára intézményvezető
Horváthné Kecskés Diána intézményvezető
Krámli Ida intézményvezető
Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az előterjesztés elkészítői kívánnak-e szólni.
Mészáros Éva: A szociális intézmények szakmai programjának tartalmi elemeit a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet rögzíti. A gyermekjóléti intézmények szakmai
programjainak elkészítéséhez eddigiekben ezt a jogszabályt használták, mivel a személyes
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gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet ezt nem
tartalmazta. Utóbbi rendelet módosítása a gyermekjóléti intézmények szakmai programjának
szabályozási hiányosságát szüntette meg azzal, hogy részletesen meghatározza annak kötelező
tartalmi elemeit. Tehát egyrészt ezért módosult az intézmények szakmai programja, másrészt
pedig az Önkormányzat adószámának változása okán.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztéshez
tartozó első határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
82/2012. (VI. 18.) határozata
„A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
VMJV Egyesített Bölcsődéje, VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona és VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai
programjának módosítása”
című előterjesztésről

1.

A Közjóléti Bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Egyesített Bölcsődéje szakmai programját az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglalt módosítással elfogadja.

2.

Utasítja a Közjóléti Bizottság referensét, hogy a szakmai programot jóváhagyó
bizottsági határozatot a küldje meg az intézmény vezetőjének.

A 2. pontnál:
Határidő:

2012. június 22.

Felelős:

Lehoczki Monika
A Közjóléti Bizottság referense

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztéshez tartozó második határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
83/2012. (VI. 18.) határozata
„A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
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VMJV Egyesített Bölcsődéje, VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona és VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai
programjának módosítása”
című előterjesztésről
1. A Közjóléti Bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona szakmai programját az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt módosítással
elfogadja.
2. Utasítja a Közjóléti Bizottság referensét, hogy a szakmai programot jóváhagyó bizottsági
határozatot a küldje meg az intézmény vezetőjének.
A 2. pontnál:
Határidő:

2012. június 22.

Felelős:

Lehoczki Monika
a Közjóléti Bizottság referense

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztéshez tartozó harmadik határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
84/2012. (VI. 18.) határozata
„A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
VMJV Egyesített Bölcsődéje, VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona és VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai
programjának módosítása”
című előterjesztésről
1. A Közjóléti Bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza
szakmai programját az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt módosítással
elfogadja.
2. Utasítja a Közjóléti Bizottság referensét, hogy a szakmai programot jóváhagyó bizottsági
határozatot a küldje meg az intézmény vezetőjének.
A 2. pontnál:
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Határidő:

2012. június 22.

Felelős:

Lehoczki Monika
a Közjóléti Bizottság referense

8.

A Közjóléti Bizottság 2012. II. félévi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása,
módosító javaslata.
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
85/2012. (VI. 18.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2012. II. félévi munkatervének
meghatározásáról
A Közjóléti Bizottság a 2012. II. félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2012. II. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
A Közjóléti Bizottság felkéri Angyal Éva irodavezetőt, hogy a napirendek előkészítéséért
felelősöknek és az előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidő: 2012. július 4.
Felelős: Angyal Éva irodavezető

9. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.
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Dr. Strenner Zoltán: Javasolja, hogy a „Perlaky díj” adományozása című előterjesztésről
zárt ülés keretében tárgyaljon a Bizottság.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
86/2012. (VI. 18.) határozata
a „Perlaky díj” adományozása című előterjesztés zárt ülés keretében történő
tárgyalásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága a „Perlaky díj”
adományozása című előterjesztést a mai napon zárt ülés keretében tárgyalja.
Felelős: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Dr. Strenner Zoltán megköszöni a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 14.25 órakor
bezárja.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök

14

