JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. január 21-ei 13.34 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, Stigelmaier Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak.
Távolmaradt: Majoros Ildikó, Siklódi Levente, és Surányi Józsefné a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. A Bizottság tagjai közül Majoros Ildikó és Surányi
Józsefné családi, illetve egészségi okból maradt távol az ülésrıl. Siklódi Levente
jelezte, hogy pár percet késni fog. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 4
fı jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. A lejárt határidejő határozatokkal
kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A lejárt határidejő határozatok közül a 71/2012. (V. 30.) határozat végrehajtásának
határidejét 2013. március 31-ére javasolják módosítani. Legutóbb tavaly december
10-én történt egyeztetés a háziorvosokkal, illetve december 12-én ebben a témában
rendkívüli bizottsági ülésre került sor. Volt-e újabb találkozó a háziorvosokkal és
mik a fejlemények?
Némedi Lajos alpolgármester:
Ebben az ügyben folyamatos az egyeztetés a kórházzal, a háziorvosokkal és az
ÁNTSZ-el. Várhatóan a héten és a jövı héten is lesz egy találkozó. Igyekeznek a
módosított határidıt megtartani, tapasztalata szerint minden fél részérıl meg van a
jó szándék.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megerısítette az alpolgármester úr által elmondottakat, majd szavazásra bocsátotta
az elsı, majd a második határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
1/2013. (I. 21.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az 71/2012. (V. 30.) határozat végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ére
módosítja.
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
2/2013. (I. 21.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 142/2012. (XI.19.) határozat, a 43/2012. (XI.19.) határozat, a 152/2012. (XII.10.)
határozat, a 153/2012. (XII. 10.) határozat, a 154/2012. (XII. 10.) határozata a
164/2012. (XII.10.) határozat, és a 166/2012. (XII.12.) határozat végrehajtásáról
szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javaslatot tett az ülés napirendjére vonatkozóan. Indítványozta, hogy az
alpolgármester úr elıterjesztéseit tárgyalja elıször a Bizottság.
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
3/2013. (I. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
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1. A védınıi körzetek meghatározásáról
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

szóló

26/2012.

(V.31)

2. Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és
Eplény Község Önkormányzatával Eplény Község lakosságának
védınıi (anya-gyermek - és csecsemıvédelem) szolgálat, valamint az
alapellátási sürgısségi (központi ügyelet) egészségügyi feladatainak
átvállalásáról
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
3. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének
betöltésére pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás kiírása
B / Szakmai bizottsági tagok megválasztása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
4. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyzı
5.
A.)

Döntés a Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról

B.)

Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól

C.)

Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv,
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási
szakaszának megindításról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Horváth Gábor fıépítész

6. Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a
TÁMOP-3.2.13.-12/1. kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”címő felhívásra
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
7. Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
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8. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
intézményvezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

Intézménye

9. A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyása
Elıterjesztı: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetıje
10. A Városi Mővelıdési Központ 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi
munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Neveda Amália igazgató, Városi Mővelıdési Központ
11. A Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi
munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Hegyeshalmi László igazgató, Mővészetek Háza
12. Egyebek

Siklódi Levente - a Közjóléti Bizottság tagja - 13.38 órakor megérkezik az
ülésre.
1. A

védınıi körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31)
önkormányzati rendelet 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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztı alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Némedi Lajos alpolgármester:
Az elıterjesztés korábbi döntések következményeként készült el. Nevezetesen arra
gondol, hogy Eplény kivált a zirci kistérségbıl és a veszprémi járáshoz tartozik. Ez
tette szükségessé a rendeletmódosítást.
Selyemné Frankó Klára a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézetének vezetı védınıje:
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Eplény döntésével nem ért egyet, bár tudja, hogy nincs módjában felülbírálni. A
lakosság szempontjából nézve az ellátás szakmailag ugyanolyan lesz Veszprémben,
mint Zircen volt. Viszont Eplény és Gyulafirátót között a távolság kétszer nagyobb,
mint Eplény Zirc viszonylatában. Megnı az utazási idı, mely járványos idıszakban
tömegközlekedési eszközzel a fertızıbetegségek miatt nagyobb kockázatot jelent.
A buszjegy is több pénzbe fog kerülni. Ezeket csak mellékesen mondja, mert nincs
módja felülbírálni az eplényi önkormányzat döntését. Miután eldöntött kérdés, hogy
Eplény ide fog tartozni Veszprémhez, ezt megvizsgálva, szakmailag egyet ért. A
tervezet szerint az 1. védınıi körzet területi létszáma 21 fıvel, azaz az eplényi
ellátottak számával emelkedik. Pozitívan értékeli, hogy megszőnt a megyei jogú
város egyetlen vegyes körzete és a jövıben minden körzet esetében egységesen
területi védınıi, illetve iskolavédınıi feladatokat kell az adott közalkalmazott
védınınek ellátnia. Hangsúlyozza, hogy 1. területi védınıi körzetet ellátó védını
részére - az ellátottak szakszerő gondozása érdekében - nagyon fontos az utazási
bérlet biztosítása. Összességében szakmailag egyet ért az 1. és 9. védınıi körzet
módosítására vonatkozó javaslattal.
Másrészt szeretné jelezni, hogy az ellátotti létszám tekintetében Veszprém 18
védınıi körzetébıl 13 nem felel meg a jelenlegi jogszabályi feltételeknek. A területi
védını 200 ellátottat gondozhat. Szükséges lenne még legalább két területi körzet
kialakítása, két fıállású védını alkalmazásával. Az ellátottak szempontjából nem túl
szerencsés a Cserhát lakótelepen mőködı tanácsadó Ördögárok utcába való
költöztetése. A SÉF középiskolában nincs iskolaorvosi rendelı. Szükséges lenne
ennek kialakítása, ebben kéri a város vezetésének segítségét.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a hozzászólást, de az utóbb elmondottak nem tartoznak a napirendi
ponthoz.
Selyemné Frankó Klára a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézetének vezetı védınıje:
Tudja, csak nagyon ritkán van ilyen lehetıség.
Némedi Lajos alpolgármester:
Nem tudja azt elfogadni, hogy nincs lehetıség elmondani a védınıi körzetekkel
kapcsolatos javaslatokat, gondolatokat. Javasolja, hogy egyeztessen a hivatal
kollégáival. Az pedig, hogy az eplényi képviselıtestület döntése helyes volt vagy
sem, azt majd az eplényi választópolgárok eldöntik 2014-ben az önkormányzati
választások idején.
Dr. Kolaj Ágnes a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének
tiszti fıorvosa:
Felhívja a figyelmet, hogy a két mőködési engedély – 1. és 9. védınıi körzet –
módosításának 2013. február 10-éig meg kell történnie.

5

Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
4/2013. (I. 21.) határozata
„A védınıi körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31)
önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A védınıi körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31) önkormányzati
rendelet módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 31.

2. Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és

Eplény Község Önkormányzatával Eplény község lakosságának
védınıi (anya-gyermek - és csecsemıvédelem) szolgálat, valamint
az alapellátási sürgısségi (központi ügyelet) egészségügyi
feladatainak átvállalásáról
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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztı alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Némedi Lajos alpolgármester:
Nincs kiegészítenivalója.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó:
Az elıterjesztés tervezetét az eplényi önkormányzat is megkapta, ık is tárgyhó 31én fogják tárgyalni. Ezt követıen tárgyalja a Veszprémi Kistérség Többcélú
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Társulása is, majd ez után tudják benyújtani a mőködési engedély módosítása iránti
kérelmeket.
Némedi Lajos alpolgármester:
Kéri, hogy az elıterjesztésben szereplı alábbi mondat
„A fenti intézkedések eredményeként Veszprém és a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulásának a központi ügyelet szolgáltatásaira igényt tartó tagönkormányzatai, így Eplény
község lakossága számára is a jövıben korszerő sürgısségi betegellátó rendszer keretében
biztosítható az alapellátási felnıtt háziorvosi és házi gyermekorvosi sürgısségi betegellátás.”
a következıképpen kerüljön módosításra:
„A fenti intézkedések eredményeként Veszprém és a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulásának a központi ügyelet szolgáltatásaira igényt tartó
tagönkormányzatai, így Eplény község lakossága számára a jövıben is korszerő
sürgısségi betegellátó rendszer keretében biztosítható az alapellátási felnıtt
háziorvosi és házi gyermekorvosi sürgısségi betegellátás.”
Eddig is korszerő egészségügyi ellátásban részesült Eplény lakossága és a jövıben is
így lesz.
Az alpolgármester úr által elmondott módosítással együtt a Bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
5/2013. (I. 21.) határozata
„Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és
Eplény Község Önkormányzatával Eplény község lakosságának
védınıi (anya-gyermek - és csecsemıvédelem) szolgálat, valamint az
alapellátási sürgısségi (központi ügyelet) egészségügyi feladatainak
átvállalásáról”
címő elıterjesztésrıl
„Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és Eplény Község
Önkormányzatával Eplény község lakosságának védınıi (anya-gyermek - és
csecsemıvédelem) szolgálat, valamint az alapellátási sürgısségi (központi ügyelet)
egészségügyi feladatainak átvállalásáról” 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: 2013. január 31.
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3. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztı alpolgármester úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
az elıterjesztés „A” pontjához tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
6/2013. (I. 21.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
szóló pályázati felhívás kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 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
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
szóló pályázati felhívást az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.
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2. A Közjóléti Bizottság felkéri Dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról, a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések
rendezésérıl szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint a Jegyzıi Iroda Személyzeti Csoportján keresztül
gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételérıl.
Határidı: 2013. február 15.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Kovács Judit csoportvezetı
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztés „B” pontjához tartozó
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
7/2013. (I. 21.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
szóló pályázati eljárásban a szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói 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
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
vonatkozó pályázati eljárásban az alábbi három fıt kéri fel arra, hogy a
szakmai bizottságban a megbízási jogkör gyakorlóját - a Közalkalmazotti
Tanács, a reprezentatív szakszervezet és az Informatikai és Könyvtári
Szövetség által delegált tagokkal együtt - képviseljék, a pályázókat
meghallgassák, majd a bizottság véleményét terjesszék a Közgyőlés elé:
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- Némedi Lajos alpolgármester
- Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
- Varga Béla nyugalmazott könyvtárigazgató
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a
Titkárságon keresztül gondoskodjék a szakmai bíráló bizottság tagjainak
felkérésérıl.
Határidı:
1. pont tekintetében:
2. pont tekintetében:
Felelıs:
1. pont tekintetében:
2. pont tekintetében:

a pályázati határidı lejártát követı 21. nap,
továbbá az ezt követı Közgyőlés napja
2013. március 1.
a szakmai bizottság,
képviseli Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Mohos Gábor jegyzı

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Perlaki Claudia csoportvezetı

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyzı
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Felhívja a figyelmet, hogy ez egy teljesen új szervezeti és mőködési szabályzat,
ennek megfelelıen viszonyuljanak hozzá a Bizottság tagjai.
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó:
Vannak olyan kérdések, melyekrıl még egyeztetések folynak. Három olyan
kérdéskör van, amelyrıl eddig nem kellett rendelkezniük. Meg kell határozni, hogy
ki jogosult a Közgyőlés összehívására, vezetésére a polgármesteri és alpolgármesteri
tisztség egyidejő betöltetlensége, tartós akadályoztatása esetén. Az elıterjesztésben
az került rögzítésre, hogy a Közgyőlésbe többséget adó képviselıi csoport vezetıje
lenne ez a személy. Idıközben az egyeztetések eredményeként az az álláspont, hogy
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ez a személy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke lenne. A következı
kérdéskör az, hogy meg kell határozni, melyek azok az önszervezıdı közösségek,
melyek tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyőlésen és a bizottságok ülésein.
Ebben a kérdésben még nem született döntés. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy az
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság neve Köznevelési Ifjúsági és Sport Bizottságra
változik. A kiküldött anyaghoz képest az elıterjesztésben történtek módosítások,
bekerültek új elemek illetve pontosítások is történtek. Az állami fenntartásba került
oktatási intézmények tekintetében a Közgyőlésnek véleményezési jogkört kell
gyakorolni az intézmény megszüntetésével, feladatának meghatározásával, nevének
megváltoztatásával és vezetıjének megbízásával kapcsolatosan. Átruházott
hatáskörben a Köznevelési Bizottság feladata lesz ez a véleményezési jogkör.
Pontosításra került a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság feladatköre. A
javaslat a következı: „véleményezi az integrált városfejlesztési stratégiát, fejlesztési
pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések tervezetét”, illetve „véleményezi a
projektek éves és több éves magvalósulásáról szóló beszámolókat illetve
tájékoztatókat”.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az új SZMSZ a kérdés, interpelláció, napirend elıtti felszólalás szabályozása
tekintetében visszalépés az eddigi szabályozáshoz képest. Erre vonatkozóan
valószínőleg módosító indítványt fog benyújtani.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Közjóléti Bizottság új hatásköre, hogy egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi
alapkönyvtár kijelölése tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság meg is
vétózhatja a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölését?
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó:
Igen.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Hol van ilyen nemzetiségi alapkönyvtár?
Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó:
Nincs ilyen Veszprémben, lehetıségként szerepel az SZMSZ-ben.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 „igen”, 1 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
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8/2013. (I. 21.) határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
címő elıterjesztésrıl
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 31.
5.
A.)

Döntés a Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról

D.)

Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól

E.)

Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv,
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási
szakaszának megindításról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Horváth Gábor fıépítész

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Horváth Gábor az Önkormányzat fıépítésze:
A decemberben elıterjesztett településfejlesztési koncepción - a beérkezett
javaslatoknak megfelelıen - tovább dolgoztak, de még van mit finomítani rajta.
Januártól új eljárási szabályok vonatkoznak a településrendezésre, ennek
megfelelıen szeretnék a településrendezést felülvizsgálni. A településfejlesztési
koncepció véleményezési szakaszában a Közgyőlés által elfogadott tervezetet - 21
napos véleményezési határidıvel - meg kell küldeni az államigazgatási szerveknek,
valamint meg kell ismertetni a helyi lakossággal, civil szervezetekkel.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A javaslatokat illetıen milyen az aktivitás magánszemélyek, szervezetek részérıl?
Van-e valamiféle összehasonlítás, más városokkal?
Horváth Gábor az Önkormányzat fıépítésze:
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Nem volt nagy az aktivitás. December 10-én a településfejlesztési koncepciót egy
prezentáció keretében tekinthették meg az Önkormányzat képviselıi és
irodavezetıi. Komoly hozzászólás nem volt. A koncepció elkészítésével
kapcsolatosan más városokkal való összehasonlításról nem tud.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztés „A” pontjához tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
9/2013. (I. 21.) határozata
„Döntés a Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról” 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: 2013. január 31.

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztés „B” pontjához tartozó
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
10/2013. (I. 21.) határozata
„Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 31.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztés „C” pontjához tartozó
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
11/2013. (I. 21.) határozata
„Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv,
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elızetes tájékoztatási
szakaszának megindításról”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi
építési szabályzat) elızetes tájékoztatási szakaszának megindításról” 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: 2013. január 31.
6. Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a
TÁMOP-3.2.13.-12/1. kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”címő felhívásra
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
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
az elıterjesztéshez tartozó 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
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12/2013. (I. 21.) határozata
„Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a
TÁMOP-3.2.13.-12/1. kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”címő felhívásra”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a Laczkó Dezsı Múzeum pályázatának benyújtásáról a TÁMOP3.2.13.-12/1. kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában”címő felhívásra” 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: 2013. január 31.

7. Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról
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
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
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 Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
13/2013. (I. 21.) határozata
„Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról” címő elıterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a
marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
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Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 31.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztéshez tartozó második határozati javaslat elnevezése szintén a
marketingstratégia végrehajtásának állásáról szóló beszámoló elfogadása.
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
A második határozati javaslat a Városarculati Munkacsoport létrehozásáról szól.
Megbeszéli az elıterjesztıvel, hogy a Közgyőlés elé az alábbiak szerint módosított
határozati javaslat kerüljön: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének …/2013. (….) határozata a Városarculati Munkacsoport
felállításáról”.
Az elhangzott módosítással együtt a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó második 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
14/2013. (I. 21.) határozata
„Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról”
címő elıterjesztésrıl
A „Beszámoló a marketingstratégia végrehajtásának állásáról” címő elıterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó a Városarculati Munkacsoport felállításáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 31.
8. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
intézményvezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

Intézménye

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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Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
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 Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
15/2013. (I. 21.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
intézményvezetıi pályázatának kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
– átruházott hatáskörben – a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye magasabb vezetıi beosztásának ellátására az alábbi pályázatot írja ki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetı (magasabb vezetı) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı
végrehajtásáról szóló 257/2000. /XII.26./ Korm. rendelet alapján Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Göllesz Viktor Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye intézményvezetıi (magasabb vezetıi) beosztásának
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidı kikötésével. A közalkalmazott által betöltendı, kinevezés szerinti
munkakör az iskolai végzettség és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú
melléklet 6.2 pontja alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetıi beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 5 évre szól, 2013. május 01-tıl
2018. április 30-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Gábor Áron u. 2.
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Az intézmény tevékenységi köre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §
(1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján „A nappali ellátás harmadik
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem
értve az idıs személyeket - napközbeni étkeztetését.”
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenırzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása:
- felelıs az önállóan mőködı intézmény gazdálkodásáért,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági
mőködésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elıélet
- cselekvıképesség
- az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 6.2. pontjában elıírt
felsıfokú szakirányú szakképzettség
- a 257/2000. /XII. 26./ Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak
szerinti szakmai gyakorlat
- szociális szakvizsga
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
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- legalább 5 éves vezetıi gyakorlat
- a szociális alapszolgáltatások, szakellátások terén szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı
végrehajtásáról szóló 257/2000. /XII.26./ Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
motivációs levél,
fényképes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyőlésen a nyilvános ülésen történı
tárgyaláshoz hozzájárul-e vagy sem.
-

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 28.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek
Nappali Intézménye intézményvezetıi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei
Jogú Város Jegyzıje (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a pályázati határidı lejártát követı 21 napon belül bizottság hallgatja
meg, majd a képviselı-testület dönt a pályázati határidı lejártát követı elsı ülésén a
közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl, illetve a vezetıi megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követıen, legkorábban 2013. május 01-tıl
tölthetı be.

19

A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázat
közzétételérıl a
-

Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
Szociális Közlönyben,
Oktatási Közlönyben,
az Önkormányzat honlapján,
a Veszprémi 7 Napban.

A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetésérıl a Veszprém Megyei Naplóban arra vonatkozóan, hogy a
pályázatot tett közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és az
Önkormányzat honlapján.
Határidı: 2013. február 4.
Felelıs:

Dr. Mohos Gábor jegyzı

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva
irodavezetı
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó második
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
16/2013. (I. 21.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
intézményvezetıi pályázatok értékelésére bíráló bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
- átruházott hatáskörében eljárva - a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése elıírásainak
megfelelıen a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
intézményvezetıi állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkezı pályázatok
értékelésére szakmai-szakértıi bizottságot hoz létre.
1. A bizottság tagösszetételét a következık szerint határozza meg:
A szakmai-szakértıi bizottság elnöke: Némedi Lajos alpolgármester
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A szakmai-szakértıi bizottság tagjai:
1. dr. Strenner Zoltán KjB. Elnök,
2. Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselı, a KjB. tagja,
3. dr. Mohos Gábor jegyzı képviseletében Angyal Éva
irodavezetı,
4. Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Védelmi
Szövetségének delegált tagja.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Strenner Zoltán KjB. elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal
Éva irodavezetı
2. A Közjóléti Bizottság felkéri az Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik
Országos Védelmi Szövetségének Elnökét, hogy a szakmai-szakértıi
bizottságba 1 tagot delegáljon.
Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán KjB. elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva
irodavezetı

9. A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyása
Elıterjesztı: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetıje
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
az elıterjesztéshez tartozó 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 17/2013. (I. 21.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyásáról
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1.

A Közjóléti Bizottság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye szakmai programját az elıterjesztés 1. számú mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja.

2.

Utasítja a Közjóléti Iroda vezetıjét, hogy a szakmai programot jóváhagyó
bizottsági határozatot a küldje meg az intézmény vezetıjének.
A 2. pontnál:
Határidı: 2013. január 28.
Felelıs: Angyal Éva irodavezetı
10. A Városi Mővelıdési Központ 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi
munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Neveda Amália igazgató, Városi Mővelıdési Központ

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Neveda Amália a Városi Mővelıdési Központ igazgatója:
Nehéz év van az általa vezetett intézmény mögött, itt fıként a költözésre gondol,
de a változásnak több pozitívuma is van. Az egyik például, hogy 20 csoporttal
többet mőködtetnek, mint egy évvel ezelıtt. A 48 csoportból csupán egy
csoportnak van problémája velük. A többi csoport elégedett és értékelik pl. hogy
van szakmai felelısük. Az idén az intézmény 4 klubkönyvtára a megyei könyvtárhoz
került. Itt még vannak feladatok, melyek megoldásra várnak, de dolgoznak rajta a
legnagyobb rugalmassággal. Itt a könyvtárakban mőködı csoportokra gondol. A
múlt heti sajtóban megjelent hírekkel, - miszerint a könyvtárak nem úgy mőködnek,
ahogyan kellene, az olvasók nem tudnak beiratkozni, - sem ı sem a megyei
könyvtár igazgatója nem ért egyet.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Két rendezvényre szeretne rákérdezni, ami az elmúlt évben kisebb-nagyobb vihart
kavart. Az egyik a június 15-ei szabadtéri rendezvény, a másik pedig két decemberi
adventi koncert, melyekbıl az egyik helyszíne idıközben megváltozott, a másik
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pedig elmaradt. Ezeknek a rendezvényeknek milyen tanulságai vannak, valamint
kiküszöbölhetı-e, hogy a jövıben ne forduljon elı hasonló.
Neveda Amália a Városi Mővelıdési Központ igazgatója:
Decemberben jelentkezett egy menedzser iroda, hogy két elıadót hozna
Veszprémbe, Balázs Fecót, valamint Takács Nikolas és a Fool Moon-t. A két
rendezvény helyszínéül a Margit templomot tervezték. Az információ valószínőleg
az érsek atyához késın jutott el, ı nem engedélyezte a koncerteket. A Takács
Nikolas koncertet sikerült átszervezni a VMK színháztermébe, viszont a Balázs
Fecó koncertnek már nem találtak helyszínt, minden foglalt volt. A tanulság az,
hogy az érsek atyával is kellett volna egyeztetniük, de mentségükre legyen mondva,
több éve szerveznek koncerteket a Margit templomba és eddig elég volt a templom
plébánosával, Szerenka plébánossal beszélniük. A júniusi koncert helyszíne
akusztikailag, sajnos alkalmatlan koncertezésre. Ezt elıre nem láthatták, többé nem
szerveznek koncertet a Historia kertbe.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó 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
18/2013. (I. 21.) határozata
a Városi Mővelıdési Központ 2012. évi szakma beszámolójának
elfogadásáról és a 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta
„A Városi Mővelıdési Központ 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi
munkaterve” címő elıterjesztést. A Bizottság a Városi Mővelıdési Központ 2012.
évi szakmai beszámolóját elfogadja, a 2013. évi munkatervét jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság
döntésérıl értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
11. A Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi
munkaterve
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Hegyeshalmi László igazgató, Mővészetek Háza
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
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http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Örül, hogy a folyamatosan változó gazdasági feltételek ellenére pénzügyileg jól
tervezték a 2012-es évet. Siker, hogy a több mint 40 millió plusz forráshoz jutottak.
A pályázati tevékenységet az idén is folytatják. Siker, hogy megújult a László Károly
győjtemény. 2012-ben igen jó volt a látogatottságuk. A 2006-os nyitás óta, ez volt a
harmadik legjobb évük, közel 40.000 látogatójuk volt.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Tavaly 38.000 fı látogatta meg az intézményt, ez a szám 2011-ben 44.000 fı.
Mi a csökkenés oka és megfordítható-e ez a trend?
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Sajnos a gazdasági válság nagymértékben befolyásolja az intézmény látogatottságát.
A vendéglátásban, turisztikában is hasonló a helyzet, de azt gondolja, hogy ez a
folyamat megállítható, sıt vissza is fordítható. Komoly együttmőködésre lenne
szükség az intézmények, a Tourinform, a várban mőködı intézmények és az
idegenforgalomban
jelenlévı
idegenvezetık,
szállodák
között.
A
társintézményekkel már dolgoznak egy közös jegyen, amit kedvezményekkel
lehetne igénybe venni. Szállodákkal is együttmőködnek, adtak már árajánlatot arra
vonatkozóan, hogy a szállóvendég milyen kedvezményekkel tekintheti meg a
Mővészetek Háza, vagy pl. a Gizella Királyné Múzeum kiállításait. Másrészt mindig
is vesszıparipája volt az ifjúság, akiket a legfontosabb lenne megszólítani. Minél
fiatalabb korban sikerül valakit fogékonnyá tenni a kultúra iránt, annál aktívabb
fogyasztója lesz felnıtt korában is.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nemrég Berlinben járt, ahol forgalomban van egy úgynevezett „Berlin Pass”. Ezzel
többféle rendezvényt, kiállítást, tömegközlekedési eszközt lehet nagyon olcsón
megtekinteni, valamint igénybe venni. Ezt talán Veszprémben is meg lehetne
valósítani.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó 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
19/2013. (I. 21.) határozata
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a Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról és a
2013. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága megtárgyalta
„A Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi munkaterve” címő
elıterjesztést. A Bizottság a Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolóját
elfogadja, a 2013. évi munkatervét jóváhagyja.
A Közjóléti Bizottság felkéri Szödényi Kinga irodavezetıt, hogy a bizottság
döntésérıl értesítse az intézményvezetıt.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal

12. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Magyarország önkormányzatairól szóló törvény szerint a bizottság ülésérıl készült
jegyzıkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Javasolja, hogy a mai ülés
jegyzıkönyvét Gerstmár Ferenc bizottsági tag írja alá. Elfogadja a jelölést?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Igen.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Közjóléti Bizottság 2013. január 21-ei ülésérıl készült jegyzıkönyv aláírására
javaslom Gerstmár Ferenc bizottsági tagot.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
20/2013. (I. 21.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2013. január 21-ei ülésérıl készült jegyzıkönyv
aláírásáról
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a 2013. január
21-ei ülésérıl készült jegyzıkönyv aláírására felkéri Gerstmár Ferenc bizottsági
tagot.
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Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Határidı: 2013. január 28.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 15.00
órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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