JEGYZİKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. november 29-ei 07.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, 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, Brányi Mária
alpolgármester, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távolmaradt: Siklódi Levente és Surányi Józsefné a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából 5 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendjét
illetıen.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
144/2012. (XI.29.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Beszámoló pályázati eredményességrıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
2. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1. Beszámoló pályázati eredményességrıl
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı
alpolgármester asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?

Brányi Mária: A Családok Átmeneti Otthona kivitelezési munkái várhatóan jövı év második
felében kezdıdnek meg, amit még megelız egy környezetvédelmi hatásvizsgálat.
Dr. Strenner Zoltán: Az elıterjesztés kiegészült egy második határozati javaslattal, mely
arról szól, hogy a Közgyőlés elfogadja a pályázati tevékenységrıl szóló beszámolót.
Gerstmár Ferenc: Az elızetes kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatnak nem a
költségvetés módosításánál lenne a helye?
Brányi Mária: Mindkettıre van technikai gyakorlat. Ha nem készült volna beszámoló a
pályázatokról, akkor ez a kötelezettségvállalás a költségvetés módosításához került volna. De
ebben az esetben mégsem, mert 2013. évre vállalnak kötelezettséget. Amikor pályázatok
benyújtásáról tárgyal a Közgyőlés, abban az esetben a pályázat mögött van a
kötelezettségvállalás. Fontos számára, hogy a pályázatokról folyamatosan tájékoztassa a
Közgyőlést, ezt általában napirend elıtti felszólalásaiban teszi meg. Most azonban egy
hónapon belül több pályázatot is nyert az Önkormányzat, ezért készült jelen elıterjesztés.
Stigelmaier Józsefné: Örül, hogy a Családok Átmeneti Otthona egy élhetıbb helyen fog
mőködni. Elkötelezett híve annak, hogy az intézmény Jutaspusztán mőködjön, akármilyen
ellenállásba is ütközik.
Gerstmár Ferenc: Tavasz óta történtek-e egyeztetések a jutaspusztai lakosokkal?
Brányi Mária: Tavasszal a polgármester úr és a körzet önkormányzati képviselıje
megállapodást kötött az ott lakókkal, hogy polgármester úr nem fog a Közgyőlés elé olyan
elıterjesztés benyújtani, ami Jutaspusztán újabb szociális intézmény építésére irányul. Ezután
az ottani lakosok leadtak egy petíciót, szinte annak a képviselıcsoportnak a legitimitását
kérdıjelezte meg, akik elızıleg tárgyaltak a polgármester úrral. Más egyebet nem tud.
Véleménye szerint ez az ellenállás kicsit túl volt dimenzionálva, biztos benne, hogy az
intézmény hat lakóegységének kihasználása, nem fogja felborítani a jutaspusztaiak életét.
Stigelmaier Józsefné: Ha Jutaspusztán eladásra kerül öt ház, abba a jutaspusztaiak, hogyan
szólnak bele? Hogyan szólnak bele abba, hogy ki lesz a szomszédjuk? A Családok Átmeneti
Otthonába bajbajutott emberek kerülnek, akik kontrolláltak, de azok nem kontrolláltak, akik
házat vesznek a településen, és ık is szomszédok lesznek.
Horváthné Kecskés Diána a VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona vezetıje: A pályázat elemei közé tartozik, de ı is nagyon
fontosnak tartja, hogy beköltözés elıtt ismerkedjenek a lakossággal. Törekedni fognak arra,
hogy még a beruházás megkezdése elıtt többször találkozzanak a munkatársai az ott élıkkel.
Brányi Mária: Szerettek volna falugondnoki szolgálatot mőködtetni a településrészen, de a
pályázat nem adott rá lehetıséget. A szolgálat segítette volna a gyerekek iskolába járását,
orvosi vizsgálatra szállítását, stb. Elmondja, hogy a Mikszáth Kálmán utcái lakosság szintén
tiltakozott az új szociális intézmény (CSSK) létrejötte ellen. Azóta nincs semmi probléma,
legfeljebb a Családsegítı Központ egyes rendezvényei miatt nagyobb az utca autóforgalma.
Teljesen természetes, hogy szociális intézmények vannak az emberek lakókörnyezetében.
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Dr. Strenner Zoltán: Nemrég Noszlopon járt a Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Intézményében. Ott mondták neki, hogy milyen nehezen fogadta el a lakosság ennek az
intézménynek a létjogosultságát.
Más kérdés hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
145/2012. (XI.29.) határozata
a „Beszámoló pályázati eredményességrıl”
címő elıterjesztésrıl
A „Beszámoló pályázati eredményességrıl” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú
határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. november 29.

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
146/2012. (XI.29.) határozata
a „Beszámoló pályázati eredményességrıl”
címő elıterjesztésrıl
A „Beszámoló pályázati eredményességrıl” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. november 29.

2. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.

3

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 07.50 órakor
bezárta.
K.m.f.
Lehoczki Monika
bizottsági referens

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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