JEGYZİKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. december 10-ei 13.30 órai kezdettel 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, Angyal Éva a Szociálpolitikai és
Egészségügyi Iroda vezetıje, dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó, Scher
Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje, Schmidt István a Városfejlesztési Iroda vezetıje, Kovács
Judit a Személyzeti Csoport vezetıje, Perlaki Claudia a Kulturális és Társadalmi kapcsolatok
Csoport vezetıje, Neveda Amália a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár igazgatója,
Kilián László a Mővészetek Háza Veszprém igazgatóhelyettese, Horváthné Kecskés Diána a
VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
vezetıje, Király Tünde a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény gazdasági vezetıje,
Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsıdék vezetıje, Kiss Kata a Kabóca
Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézet munkatársa, Horváth Gábor az Önkormányzat
fıépítésze, Földesi István a NAPÁVA Kft. munkatársa, B. Kissné Nemes Ágnes az
„Életöröm” Idıs Otthon intézményvezetıje, Czank Ágnes szülésznı, Fekete Gabriella
jógaoktató valamint a sajtó munkatársai.
Dr. Strenner Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta Czank Ágnes szülésznıt,
aki napirend elıtt egy kismamák számára kidolgozott egészségvédı programot kíván
bemutatni.
Czank Ágnes: Megköszöni a Bizottságnak, hogy lehetıséget biztosítottak a „Karcsú és
Egészséges Kismama Mozgalom” bemutatására. 30 éve dolgozik szülésznıként, szomorúan
tapasztalta, hogy a komfortosabb kórházi körülmények, a határtalan ismeretszerzési
lehetıségek ellenére a várandós kismamák szüléssel, szoptatással, anyasággal kapcsolatos
félelmei az elmúlt évtizedek alatt keveset javultak, sıt, egyre jobban félnek, szoronganak az
elıttük álló eseményektıl, önbizalmuk kevés. Szintén komoly probléma, hogy a várandósok
között is ijesztı méreteket öltött a diabétesz, a magas vérnyomás, az elhízás, melyek
örökölhetıségük miatt születendı gyermekükre nézve is veszélyesek. Ezek a tények
ösztönözték arra, hogy kidolgozzon egy programot, melyben támogatják a kismamákat egy
olyan út megtalálásában, mely elvezet a félelmek nélküli várandóssághoz, a gyengéd
szüléshez, az egészséges, kiegyensúlyozott családi élethez. Így született meg a most
bemutatásra kerülı mozgalom, amely minimális anyagi ráfordítást igényel, ugyanakkor
számít a városi összefogásra, a már sokszor bizonyított veszprémi lokálpatrióta szellemiség
erejére. A „Karcsú és Egészséges Kismama Mozgalom” 3 nagy pillérbıl áll. Elsı pillér a
„Nem a gólya hozza”, a második: az „Ép testben ép lélek”, a harmadik: az „Ezt jól kifıztük”
programsorozat. Az elsı pillér feladata az anyaságra, szülésre való felkészítés. A
szülésfelkészítı, szakítva az eddigi gyakorlattal, nem kampány jelleggel, évi 1-2 alkalommal
kerül megrendezésre, hanem folyamatosan, 5 hetes ciklusokban, kiscsoportos jelleggel, így a
várandósok nagy százaléka tudja igénybe venni. A szokásos témák mellett (mint vajúdás,
szülés eseményei) kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás, a lelki felkészítés. A második

pillér célkitőzése a várandósság alatti és utáni ideális testsúly elérése, az állapotnak megfelelı
mozgásforma gyakorlása, a testi-lelki kiegyensúlyozottság. E célkitőzések elérésében Fekete
Gabriella jógaoktató segíti hétrıl-hétre a kismamákat. İ is több mint 30 éve dolgozik az
egészségügyben, jelenleg fogászati szakasszisztensként, s több éve okleveles jógaoktatóként.
Az „Ezt jól kifıztük” pillér a kismamák feleség szerepre való felkészülését, a várandósság
alatti ideális testsúly elérését szeretné segíteni különös tekintettel a diabeteses, túlsúlyos
kismamák problémáira. A módszer lényege a fokozatosság elvének betartása, a kiscsoportos,
interaktív foglalkozások, a gyakorlatias, életszagú, olcsó és praktikus háztartásvezetési
ismeretek átadása, mely figyelembe veszi a Gyes idejére jellemzı szőkös családi pénztárcát
is. Tudja, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben, ha egy mozgalom támogatásáról szeretné
meggyızni az önkormányzatot, politikusokat, gazdasági szakembereket, akkor nem elég
szívükre, lelkükre hatni, figyelembe kell venni pénztárcájuk helyzetét. A mozgalom városra,
az önkormányzatra kivetített pozitív, forintban kifejezhetı hatásait szeretné ismertetni. Ha
hozzájárulnak a családok kiegyensúlyozott életéhez, akkor csökken a válások száma, a
gyermeküket egyedül nevelı szülık száma, s csökken az önkormányzatnál szociális segélyért,
étkezési-, tankönyv-, főtési-, nevelési segélyért sorban állók száma. A mozgalom a kismamák
részére motivációs és jutalmazási rendszer bevezetését tervezi, melynek megvalósításához
szeretné az önkormányzati képviselık segítségét kérni. A napló hőségkártya mintájára
„Kismama kártyát” szeretnének létrehozni, mely az egészségtudatos táplálkozáshoz,
mozgáshoz, reform élelmiszerek vásárlásához, újszülött gondozáshoz adna kedvezményeket.
A jutalmazási rendszer pedig a programokon aktívan résztvevı, a mozgalom célkitőzéseit
teljesítı, kismamákat honorálná. Külön kiemeli dr. Strenner Zoltán képviselı urat, aki
hónapok óta lelkes segítıjük és a mozgalom fıvédnöki szerepét is elvállalta. A közeljövıben
szeretné a képviselıket egyéni képviselıi fogadóóráikon felkeresni, és a támogatás
lehetıségeirıl beszélni. Köszöni a megtisztelı figyelmet.
Dr. Strenner Zoltán: Megköszönte az elıadást, majd megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából 7 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes. Elmondta, hogy a „Beszámoló az
Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl” címő elıterjesztést a Bizottság nem
tárgyalja, majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
147/2012. (XII.10.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának jóváhagyása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
2. A 2013. évi iskolatej program támogatása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
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3. Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító okiratának
módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
4.

Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

5. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói
munkakörének betöltésére pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás kiírása
B / Szakmai bizottsági tagok megválasztása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
6. Megállapodás a háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi
szerzıdések módosításáról
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
7. Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit
Kft-vel a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítására
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
8. Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft-vel étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosítására
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
9. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról valamint Veszprém város
közép-európai kapcsolatainak erısítése és fejlesztése
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
11. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
12. Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I.
ütem (adatgyőjtés-helyzetelemzés, koncepció)
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
13. A Közjóléti Bizottság 2013. I. félévi munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
14. Tájékoztató a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda 2012. évi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje
15. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának jóváhagyása
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: Az elıterjesztés B.) pontját illetıen a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı alpolgármester úr és az elıterjesztés elkészítésében
résztvevı irodavezetı kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Scher Ágota: Technikai jellegő a kiegészítése. Az ISZSZ alapító okiratát az októberi
Közgyőlés hagyta jóvá. A törzskönyvi bejegyzés során a Magyar Államkincstár
hiánypótlásként kérte, hogy az alapító okiratban csak az intézmény közvetlen jogelıdjét
tüntessék fel. A MÁK mai álláspontja viszont az, hogy mégiscsak az összes jogelıdöt fel kell
tüntetni, úgy ahogyan októberben is tették.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a - Scher Ágota által
elmondott - módosítással együtt „Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának
jóváhagyása” címő elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
148/2012. (XII.10.) határozata
„Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának jóváhagyása”
címő elıterjesztésrıl
„Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának jóváhagyása” címő elıterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 20.
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2. A 2013. évi iskolatej program támogatása
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: Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása, az elıterjesztı alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Némedi Lajos: Megkérdezték az általános iskolák igazgatóit, az iskolatej program
szükségességét illetıen. Többségében igénylik az iskolatejet, mivel nagyon sok gyermek
számára ez jelenti az egyedüli fehérjeforrást, illetve sokuknak a napi elsı étkezést is. Kéri a
Bizottságot, hogy támogassa a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
149/2012. (XII.10.) határozata
„A 2013. évi iskolatej program támogatása”
címő elıterjesztésrıl
„A 2013. évi iskolatej program támogatása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 20.

3. Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje 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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı
alpolgármester úr és az elıterjesztés elkészítésében résztvevı irodavezetı kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni?
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Angyal Éva: Az elıterjesztés szöveges részében még a T/8888. számú törvényjavaslatra
hivatkoztak. Idıközben, 2012. december 7-én a Magyar Közlöny 164. számában kihirdetésre
került a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény. A törvény 2012. december 8-án
lépett hatályba.
Gerstmár Ferenc: A korai fejlesztés és gondozás, mint szakfeladat a továbbiakban helyileg
hol lesz ellátva?
Angyal Éva: A feladatot a Nevelési Tanácsadóban 2013. január 1-jétıl a pedagógiai
szakszolgálat fogja ellátni.
Barbainé Bérci Klára: A bölcsıdékben továbbra is elláthatják a sajátos nevelési igényő
gyermekek gondozását, a korai fejlesztést pedig a Nevelési Tanácsadóban fogják végezni.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
150/2012. (XII.10.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje alapító okiratának módosítása” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 12.

4.

Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza 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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı
alpolgármester úr és az elıterjesztés elkészítésében résztvevı irodavezetı kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni?
Angyal Éva: Az elıterjesztés szöveges részében még a T/8889. számú törvényjavaslatra
hivatkoztak. Idıközben, 2012. december 7-én a Magyar Közlöny 164. számában kihirdetésre
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került az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételérıl és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény. A törvény
2012. december 8-án lépett hatályba.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
151/2012. (XII.10.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 12.

5. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói
munkakörének betöltésére pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás kiírása
B / Szakmai bizottsági tagok megválasztása
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı
alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Gerstmár Ferenc: Az elıadó-mővészeti törvény úgy fogalmaz, hogy a vezetıi megbízatás
esetén a munkaviszony legfeljebb öt évre jön létre. A pályázati kiírás szerint: „A
munkaviszony határozott idıre jön létre, 2013. július 01-tıl 2018. január 31-ig.” Ez négy év,
hét hónap. Mi az eltérés oka?
Perlaki Claudia: Valóban így szól a törvény, legfeljebb, de maximum öt évre adható a
vezetıi megbízás. A törvény viszont arra is javaslatot tesz, hogy a kinevezést célszerő a
színházi évadhoz igazítani, tehát ezért szól a kinevezés január 31-éig. Február 1-jétıl
kezdıdik a következı évad. Ez az eltérés praktikus oka.
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Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó elsı határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
152/2012. (XII.10.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói munkakörének
betöltésére szóló pályázati felhívás kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói
munkakörének betöltése” – A/ Pályázati felhívás kiírása” címő elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet 7. § 9.) pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Kabóca
Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói munkakörének
betöltésére szóló pályázati felhívást az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az elıadó-mővészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Jegyzıi Iroda Személyzeti
Csoportján keresztül gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételérıl.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Kovács Judit csoportvezetı

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó második határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
153/2012. (XII.10.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói munkakörének
betöltésére szóló pályázati eljárásban a szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói
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munkakörének betöltése – B/ Szakmai bizottsági tagok megválasztása” címő elıterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet 7. § 9.) pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Kabóca
Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény igazgatói munkakörének
betöltésére vonatkozó pályázati eljárásban a szakmai bizottságba a munkáltatói jogkör
gyakorlójának képviseletére az alábbi két fıt kéri fel:
1. Némedi Lajos alpolgármester
2. Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az elıadó-mővészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Titkárságon keresztül
gondoskodjék a szakmai bíráló bizottság tagjainak felkérésérıl.
Határidı:
a pályázati felhívás közzétételét követı 8 napon belül, legkésıbb 2012. december 31.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Perlaki Claudia csoportvezetı

6. Megállapodás a háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi
szerzıdések módosításáról
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztı
alpolgármester úr és az elıterjesztés elkészítésében résztvevı egészségügyi tanácsadó kíván-e
szóbeli kiegészítéssel élni?
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: A háziorvosok nem vállalták a jelenleg érvényben lévı
feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdésük tartalmát a fenti jogszabályokban elıírt kötelezı
tartalommal kiegészített 2012. szeptember 1-tıl további öt évre szóló új szerzıdés aláírását.
Fenti okból a jelenleg érvényben lévı szerzıdéseiket módosító, kizárólag a jogszabályban
meghatározott kötelezı tartalmi elemekkel kiegészített és az ügyeleti díj, következı
meghatározásáig szükséges, ügyeleti díjjal kapcsolatos kiegészítı szabályokat tartalmazó
módosító megállapodás-tervezeteket kellett elıkészíteni megtárgyalásra. Ma este lesz
ismételt egyeztetés a háziorvosokkal.
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Gerstmár Ferenc: Mit kifogásoltak a háziorvosok? A megállapodást határozatlan idıre lehet
megkötni. Mennyire jó ez az Önkormányzatnak?
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: A közremőködıi szerzıdést a jogszabály szerint már csakis
határozatlan idıre lehet megkötni. A feladat kötelezı az Önkormányzat számára, tehát
mindenképpen el kell látnia. A határozatlan idejő szerzıdés felmondására hat hónapos
határidıvel természetesen van lehetıség. A háziorvosok kifogásait nem ismerik, ma fogják
megtudni.
Gerstmár Ferenc: Van-e arra esély, hogy az ügyelet helyszíne (Veszprém, Cserhát lakótelep)
a mai tárgyalás eredményeként megváltozzon?
Némedi Lajos: Bízik benne, hogy a mai tárgyalás eredményeként január 1-jétıl a háziorvosi
ügyelet beköltözik a kórházba.
Surányi Józsefné: Volt-e elızetes helyszíni bejárás a kórházban? Milyen egyeztetések
történtek a háziorvosokkal?
Némedi Lajos: Több helyszíni bejárás is volt a kórházban. Nyáron történt az elsı. A
háziorvosok kéréseit dr. Rácz Jenı kórházigazgató elfogadta és megígérte, hogy az ügyeleti
munkához biztosítja a megfelelı feltételeket.
Szabó Károlyné: Az elıterjesztésben olvasta, hogy a háziorvosok szerint a kórház által
felkínált ügyeleti helyiségek szakmailag nem megfelelıek. Mit jelent ez?
Némedi Lajos: Például, a gyermekorvosi rendelı kicsinek bizonyult, mivel a gyermekek
szülei is bent tartózkodnak a vizsgálat alatt. Ez abba a kategóriába tartozik, amit a
kórházigazgató úr már orvosolt, nagyobb rendelıt jelölt ki. Másik probléma az orvosi pihenı
és a rendelı közötti távolság volt. Úgy tudja, hogy a kórházigazgató úr a háziorvosok minden
kérését teljesítette már.
Dr. Strenner Zoltán: Bízik benne, hogy a mai háziorvosokkal való egyeztetés eredményesen
fog zárulni.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
154/2012. (XII. 10.) határozata
a háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Megállapodás a háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi
szerzıdések módosításáról” címő elıterjesztést, és - az Önkormányzat Szervezeti és
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Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § 4.) pontjában
foglalt közgyőlési átruházott hatáskörében - az alábbi döntést hozta:
1./

A Bizottság a határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerzıdést
módosító Megállapodás-tervezet tartalmát jóváhagyja.

2./

A Bizottság a határozat 2. melléklete szerinti közremőködıi szerzıdést
módosító Megállapodás-tervezet tartalmát jóváhagyja.

3./

A Közjóléti Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a területi ellátási
kötelezettségő háziorvosokkal (felnıtt, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal) a
határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerzıdést módosító Megállapodást
aláírja.

4./ A Bizottság támogatja, hogy a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
intézményvezetıje a Központi Ügyelet folyamatos biztosítása érdekében a határozat 2.
melléklete szerinti közremőködıi szerzıdést aláírja.
Határidı:

2012. december 15.

Felelıs:

Porga Gyula
polgármester a feladat-ellátási szerzıdések aláírásáért
Dr. Kovács Róbert
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıje
A közremőködıi szerzıdések aláírásáért

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felel: Angyal Éva irodavezetı
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska
egészségügyi tanácsa

1. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának a
háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések módosításáról szóló
elıterjesztéséhez
M E G Á L L A P O D Á S- tervezet
A területi ellátási kötelezettségő háziorvosi, fogorvosi feladat- ellátására kötött feladatellátási szerzıdés módosításáról
amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye:
Veszprém, Óváros tér 9., képviseli: Porga Gyula polgármester) mint megrendelı – a
továbbiakban: megrendelı-,
másrészrıl
…………………. ………….Kft
(8200 Veszprém, ………..; Cg.: ………..; képviseli: Dr. …………… háziorvosi, fogorvosi
ellátást folytató mint vállalkozó – a továbbiakban: vállalkozó - a továbbiakban a megrendelı és a vállalkozó együtt: a Felek – között az alábbiak szerint:
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1. A Felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény
2/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelıen a Felek között jelenleg
…………….. napjáig érvényben lévı, a …….. számú
háziorvosi, fogorvosi
körzetre, mint területi ellátási kötelezettségő praxisra létrejött feladat-ellátási szerzıdést kölcsönös egyetértéssel - a jogszabályban kötelezıen meghatározott tartalmú, az alábbi
szabályozási tartalommal módosítják, illetve kiegészítik.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy 2013. január 01. napjától - a ………………… ….
napján kelt – feladat-ellátási szerzıdés kiegészül a személyes ellátásra kötelezett orvos
megnevezésével és adataival:
- szül.név, hely, idı, anyja neve, ONYI száma, állampolgársága,
- orvosi diplomájának száma, kelte,
- szakorvosi képesítés száma, kelte.
3. A Felek egyetértenek abban, hogy a 1. pont szerinti megállapodásuk 4. pontja szerinti
háziorvosi, fogorvosi feladatkör az alábbi rendelési idı meghatározásával egészül ki,
illetve módosul:
„Vállalkozó …………… jóváhagyott rendelési ideje:……………”
4. A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a 1. pont szerinti feladat-ellátási szerzıdés az
alábbi 24. ponttal egészül ki:
„A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost, fogorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
figyelembe kell venni a háziorvosi és fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.”
5. Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a feladat-ellátási szerzıdés egyéb pontjaiban rögzített
megállapodásuk – változatlan feltételekkel – továbbra is érvényben maradnak.
6. A jelen megállapodás 2013. január 01-tıl a 1. pont szerinti feladat-ellátási szerzıdés
hatályáig van érvényben.
Felek ezen Megállapodás módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezıt aláírták.
Veszprém, 2012. december
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében

………………………………
képviseletében

………………………..
Porga Gyula
polgármester

………………………
vállalkozó
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2. melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának a
Megállapodás a háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések
módosításáról szóló elıterjesztéséhez

MEGÁLLAPODÁS - tervezet
Az alapellátási sürgısségi ellátásra létrejött háziorvosi közremőködıi szerzıdés
módosításáról

amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézmény (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. képviseli: Dr. Kovács Róbert
intézményvezetı fıorvos), mint közremőködést igénybe vevı egészségügyi szolgáltató (a
továbbiakban megbízó), másrészrıl ………… (Veszprém, ……….) képviseli: ………… mint
közremőködı
- az egészségügyi szolgáltatást végzı személy neve:
- mőködési nyilvántartási azonosítója:
- tevékenység végzésének módja: közremőködı egészségügyi szolgáltatás
keretében az alapellátási sürgısségi orvosi feladatok ellátása a Központi
Ügyeletben
- idıtartama: ügyeleti beosztási rendben meghatározott óraszámban
(a továbbiakban: közremőködı)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1) Felek megállapítják, hogy a ………………………….kelt közremőködıi szerzıdésüket az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl és a mőködési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet 12.§ (3) bekezdésében
foglalt kötelezı tartalmi elıírásoknak megfelelve – az alábbi, egyetértéssel kialakított
szabályozással módosítják, illetve egészítik ki.
2) A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pont szerinti közremőködıi szerzıdésük
hatályát a jelen megállapodással határozatlan idıtartamban állapítják meg.
3) A Felek elfogadják, hogy a közremőködı alapellátási sürgısségi háziorvosi betegellátást
nyújt a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Központi Ügyelete szervezeti
egységében, Veszprém, Cserhát ltp. 1.sz. alatti telephelyen és további közremőködıi
szerzıdést nem köthet, kivéve, ha a közremőködı által igénybe vett közremőködı
személyesen nyújt szolgáltatást.
4) A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodás 1) pontja szerinti közremőködıi
szerzıdésük 2) pontjában „Az ügyeletre való beosztást a mindenkori alapellátási
intézmény vezetıje készíti el” mondat az alábbi mondatra módosul:
„Az ügyeletre való beosztást – az alapellátási ügyeleti orvosi ellátásban résztvevı
valamennyi orvos bevonásával – a mindenkori alapellátási intézmény vezetıje készíti el.”
5) Felek egyetértésével a jelen megállapodás 1) pontja szerinti közremőködıi szerzıdésük 3)
pontja az alábbi mondattal kiegészül:
„Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a közremőködıt terheli a munkaidıkeret
szabályainak megszegésével összefüggı felelısség.”
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6) Felek megállapodnak abban, hogy az ügyeleti asszisztens szakdolgozót és az ügyeleti
gépkocsivezetıt, továbbá megfelelı helyettesítésüket a megbízó biztosítja.
7) A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen Megállapodásuk 1) pontja szerinti
közremőködıi szerzıdésük 6) pontjának elsı mondatában „az Oktatási és
Egészségügyi PMSZSZ által” mondatrész „az Intézményi Szolgáltató Szervezet
által” mondatrészre módosul.
8) A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen Megállapodásuk 1) pontja szerinti
közremőködıi szerzıdésük az alábbi 10) ponttal kiegészül:
„Felek megállapodnak, hogy a közremőködı az alapellátási ügyeleti orvosi
feladataiban történı akadályoztatása esetén köteles megfelelı szakképzettséggel rendelkezı helyettesítı orvosról - saját költségére – gondoskodni.
Ennek elmulasztása esetén a megbízó – az adott ügyeleti beosztás szerinti orvos utólagos költségtérítése mellett – gondoskodik helyettesítı orvosról.
9) Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1) pontja szerinti közremőködıi
szerzıdésük 5) pontjának második bekezdése az alábbi ügyeleti díjazási feltételekkel
egészül ki:
„Az Önkormányzat következı évi költségvetésének elfogadásáig az elızı év december
31. napján hatályos ügyeleti óradíj van érvényben. Új ügyeleti díj költségvetési
rendeletben történı meghatározása esetén, az így megállapított ügyeleti óradíjat a
tárgyév január 1. napjától - visszamenıleges hatállyal – kell alkalmazni, az így
keletkezı ügyeleti óradíj különbözetet a közremőködı részére a soron következı
ügyeleti díj kiutalásával egyidejőleg köteles a megbízó teljesíteni.”
10) A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen Megállapodásuk 1) pontja
szerinti közremőködıi szerzıdésük az alábbi 11) ponttal egészül ki:
„Szerzıdı Felek kötelesek az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenırzések során együttmőködni, az ellenırzést tőrni, a kért adatszolgáltatást –
a Felek közötti egyeztetést követıen – az ellenırzı hatóság által megadott
határidıre teljesíteni.
11) Felek egyetértıen megállapítják, hogy a jelen Megállapodásuk 2013. január 1. napjától
határozatlan ideig van érvényben és az 1) pontjában jelölt közremőködıi szerzıdés
egyéb pontjaiban szabályozott, változatlan feltételeivel együtt hatályos.
Felek jelen Megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezıt aláírták.
Veszprém, 2012. december …

Veszprém Megyei Jogú Város
Eü. Alapellátási Intézmény képviseletében:

………………………
képviseletében:

……………….. ……..
intézményvezetı

………………………
közremőködı

14

7. Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit
Kft-vel a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítására
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztés
elkészítésében résztvevı irodavezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
155/2012. (XII.10.) határozata
az „Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kftvel a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítására”
címő elıterjesztésrıl

Az „Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel a
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítására” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 20.

8. Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft-vel étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosítására
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztés
elkészítésében résztvevı irodavezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
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A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
156/2012. (XII.10.) határozata
az „Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft-vel étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosítására”
címő elıterjesztésrıl

Az „Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú Nonprofit Kftvel étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosítására” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 20.

9. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról valamint Veszprém város
közép-európai kapcsolatainak erısítése és fejlesztése
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása a tájékozatóhoz?
Hozzászólás, kérdés nem volt a Bizottság elnöke megköszönte a város nemzetközi
kapcsolatairól szóló tájékoztatót.

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása
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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az elıterjesztéshez?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
157/2012. (XII.10.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi munkatervének
meghatározása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 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. december 20.

11. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
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 elıterjesztés
elkészítésében résztvevı irodavezetı kíván-e élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével?
Schmidt István: Vázlatosan ismerteti a Bizottsággal a pályázat elızményeit és jelenlegi
állapotát. Kihangsúlyozza, hogy a pályázat benyújtási határideje decemberrıl, január hónapra
módosult, melynek nagyon örülnek. Megköszöni azok munkáját, akik a pályázat
benyújtásához szükséges feladatokban részt vállaltak.
Gerstmár Ferenc: Az elıterjesztés szerint: „A homlokzati és tetıszigetelések, ablakcserék,
napelemek, napkollektorok beépítése az üzemeltetési költségeket jelentısen csökkentheti.”
Mekkora ténylegesen ez a költségcsökkenés? A felújítási, átalakítási munkák okozhatnak-e
fennakadást a HEMO-ban mőködı közmővelıdési intézmények tevékenységében?
Schmidt István: Összességében 20-30 százalékos energiamegtakarítással lehet számolni.
Neveda Amália: A közmővelıdési tevékenységet illetıen az építkezés miatt zökkenık
biztosan lesznek, de ezek nem megoldhatatlanok.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó elsı határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
158/2012. (XII.10.) határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő
pályázat benyújtásáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat
infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. december 20.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó második határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
159/2012. (XII.10.) határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő
pályázat benyújtásáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. december 20.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó harmadik határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
160/2012. (XII.10.) határozata
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a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő
pályázat benyújtásáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat
infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódó, az abban
együttmőködı településekkel kötendı együttmőködési megállapodásokról szóló határozati
javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. december 20.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó negyedik határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
161/2012. (XII.10.) határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő
pályázat benyújtásáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat
infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódó, a
Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátussal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. december 20.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó ötödik határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
162/2012. (XII.10.) határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő
pályázat benyújtásáról” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat
infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódóelızetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2012. december 20.

12. Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I.
ütem (adatgyőjtés-helyzetelemzés, koncepció)
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 elıterjesztés
elkészítésében résztvevı fıépítész úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Horváth Gábor: Az elıterjesztés pénteken készült el, elnézést kér, hogy a mai napon került
kiküldésre. Annyiban nincs probléma, hogy ez egy munkaanyag, melynek a véleményezése
folyik és januárban fogják végleges formában a bizottságok és a Közgyőlés elé terjeszteni.
Kéri a Bizottság tagjait, hogy ha van bármilyen észrevételük, javaslatuk a koncepcióval
kapcsolatban szíveskedjenek eljuttatni hozzá.
Dr. Strenner Zoltán: Felhívja a figyelmet, arra, hogy most van ideje az észrevételeknek,
javaslatoknak, hogy igazán élhetı, még élhetıbb város legyen Veszprém.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
163/2012. (XII.10.) határozata
a „Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I. ütem
(adatgyőjtés-helyzetelemzés, koncepció)”
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címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I. ütem
(adatgyőjtés-helyzetelemzés, koncepció)” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének 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. december 20.

13. A Közjóléti Bizottság 2013. I. félévi munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán 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: A Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, javaslata a
munkatervet illetıen.
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a Bizottság
munkatervét.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
164/2012. (XII.10.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2013. I. félévi munkatervének
meghatározásáról
A Közjóléti Bizottság a 2013. I. félévi munkatervét az elıterjesztésben foglaltaknak
megfelelıen elfogadja azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyőlés 2013. I. félévi
munkatervének elfogadását követıen lép hatályba.
A Közjóléti Bizottság felkéri Angyal Éva irodavezetıt, hogy a napirendek elıkészítéséért
felelısöknek és az elıterjesztések elıadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Angyal Éva irodavezetı

14. Tájékoztató a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda 2012. évi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
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Angyal Éva: A tájékoztató az Iroda 2012. évi gazdálkodását mutatja be, az eddigi negyedévi
idıintervallum helyett, mivel a Pénzügyi Irodának már leadták az ez évi teljesítést és a jövı
évi koncepciót is.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatót.

15. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 14.40 órakor
bezárta.
K.m.f.
Lehoczki Monika
bizottsági referens

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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