JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. február 18-ai 13.33 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, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a
Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távolmaradt: Siklódi Levente a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Siklódi Levente munkájából kifolyólag maradt távol
az ülésrıl. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 6 fı jelen van, tehát a
Bizottság határozatképes. A lejárt határidejő határozatokkal kapcsolatban van- e
kérdés, észrevétel?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a jelentést.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
21/2013. (II. 18.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 6/2013. (I. 21.) határozat, a 15/2013. (I. 21.) határozat, a 17/2013. (I. 21.)
határozat, a 18/2013. (I. 21.) határozat, és a 19/2013. (I. 21.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolta, hogy a napirendi pontokat a meghívóban szereplı sorrendben tárgyalja a
Bizottság. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a munkatervben szereplı „Az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi munkaterve” valamint
„A Laczkó Dezsı Múzeum 2012. évi szakmai beszámolója, 2013. évi munkaterve” címő
elıterjesztéseket a Bizottság ma nem tárgyalja. Az elıterjesztések várhatóan

márciusban kerülnek napirendre, mert az anyagokról az Emberi Erıforrások
Minisztériuma elızetes véleményét be kell kérni.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
22/2013. (II. 18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
2. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
3. Intézkedési terv Veszprém város
végrehajtására
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

idısügyi

koncepciójának

4. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt mővészeti
együtteseinek 2012. évi pénzügyi és szakmai tevékenységérıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
5. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2012. évben
Elıterjesztı: Szabóné dr. Virányi Judit
Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke

beszámolója

a

6. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2012. évi
munkájáról
Elıterjesztı: Dr. Payrich Mária elnök
7. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola között 2012. évre kötött
együttmőködési megállapodás teljesítésérıl
Elıterjesztı: Dr. Albert József tanszékvezetı tanár
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8. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Egyesülete
éves munkájáról
Elıterjesztı: Kósa József elnök
9. „Döntés a 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.)
megvásárlásáról a Petıfi Színház mőhelyház funkciójának elhelyezése
érdekében
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
10. Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1./E13 címő felhívásra
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
11. A.) A Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan
értékesítési árának felülvizsgálata
B.) A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady
Endre utca felıli telekrésze) ajándékozási szerzıdésének módosítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
12. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
mőködı VMJV Egyesített Bölcsıdéje tagbölcsıdéinek nyári
nyitvatartási rendjérıl
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
13. A Közjóléti Bizottság új ügyrendjének megalkotása és jóváhagyása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
14. Tájékoztató a Március 15-ei Nemzeti Ünnep programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı (szóbeli tájékoztató)
15. Egyebek
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Elsı napirendi pont a költségvetés, Scher Ágota irodavezetı asszonynak - mivel az
elıterjesztés oroszlánrészét ı készítette - van-e kiegészítenivalója.
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Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje:
A költségvetés készítésében a hivatal vezetısége, munkatársai és az intézmények is
részt vettek, közös munka volt. 2013-tól az önkormányzatok feladat- és
hatáskörében jelentıs változások történtek, ezt természetesen a forrásszabályozás is
követte. Emellett az Önkormányzat saját döntése alapján szerkezetváltozást hajtott
végre az intézményi struktúrában. Az idei évi költségvetés szerkezete ezért eltér az
elmúlt évitıl. Fontos, hogy mőködési hitelt nem vehet már fel az Önkormányzat.
Az elmúlt év tapasztalataiból tanulva, úgy ítélik meg, hogy költségvetés készítésekor
nagyobb biztonsággal kell az intézményeket felruházni. Az elmúlt évben
meglehetısen szigorú takarékossági csomag került beépítésre a költségvetésbe és az
élet visszaigazolta, hogy ez túlzottan szigorú volt. Év közben jelentıs
pótelıirányzatot kellett biztosítani az intézményeknek. Ezt elkerülendı, a
tervezéskor a 2011-es és 2012-es tényleges mőködési adatokat vették alapul. A
személyi juttatásoknál a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, valamint a
kötelezı bérjellegő juttatások, a cafeteria betervezésre kerültek. A dologi kiadások
körébıl - a hivatal és az intézmények számára egyaránt - telefonra, postára,
könyvre, folyóiratra kisebb keretet hagytak, mert odafigyeléssel ez a keretszám
tartható. Az elızı évi tapasztalatok szükségessé teszik, hogy az új induló (nem
pályázati forrásból tervezett) feladatokat céltartalékba helyezzék mindaddig, míg a
fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása le nem zárul.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Természetesen tudja, hogy a költségvetés csapatmunka eredménye. A költségvetést
a Közgyőlés fogadja el és a polgármester felelıs annak végrehajtásáért. A hivatali
dolgozóknak oroszlánrésze van a munkában, itt szeretne nekik köszönetet
mondani. A költségvetés struktúrája más lett, de egyszerősödött. Világosan
elkülönülnek az állami és önkormányzati feladatok és azok finanszírozása. Az
Önkormányzat adósságállománya csökkent. A fejlesztések folyamatosak, pl. ebben
a ciklusba volt egy komoly csatorna-rekonstrukció, vagy többek között a Szent
István völgyhíd felújítása is megtörtént. Ezeket a dolgokat is ki kell hangsúlyozni,
mikor a költségvetésrıl beszélünk. 2013. január 1-jén a szociális és gyermekjóléti
területen is változások következtek be. A járási hivatalok megalakulásával, a
pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos hatáskörökben is változás történt. Egyes jegyzıi
hatáskörbe tartozó feladatok átkerültek a járási hivatalhoz. Ezek pl. az idıskorúk
járadékával, az alanyi és fokozott ápolási díjjal és az alanyi és normatív
közgyógyellátással kapcsolatos eljárások.
Az ezekkel kapcsolatos költségvetési
tételek (kiadások, bevételek) már nem az önkormányzat, hanem a járási hivatal
költségvetésében szerepelnek. Az Önkormányzat a pénzbeli ellátásokról szóló
rendeletében meghatározott ún. méltányossági ellátások körét az idén sem szőkíti,
költségvetési rendeletében ezekre az ellátásokra továbbra is forrást biztosít. Ilyen
pl.: méltányossági közgyógyellátás, a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhoz
hozzájárulás, étkezési térítési díj támogatás, felsıfokú oktatási intézményekben
tanulók albérleti támogatása. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásoknál is
4

változások következtek be, mind a gyermekvédelmi, mind pedig a szociális
területen. A bentlakásos intézményi ellátások biztosítása – az idıskorúak és a
hajléktalanok ellátását kivéve - állami feladat lett. 2013. január 1-jétıl tehát az
értelmi fogyatékosok bentlakásos ellátása elkerült az Önkormányzattól. A nappali
ellátás azonban továbbra is Önkormányzati feladat maradt, ezért 2013. január 1jétıl az Önkormányzat megalapította a Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali
Intézményét.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az egyéb önkormányzati saját bevételek sorban a 2012. évi várható eredmény 184
389 000 Ft., a 2013. évi terv 436 000 000 Ft. Mibıl adódik ez a jelentıs különbség?
Az újonnan városi fenntartásba került intézmények tekintetében tarthatóak-e az
eddigi létszámok? Úgy látja, hogy csökken a Máltai Szeretetszolgálatnak átadott
pénzeszköz. Módosul-e az ellátási szerzıdés? A „Máltaiak” kiváló munkát végeznek
a városban, nem hiszi, hogy az idén kevesebb lenne majd a feladatuk. Eddig is
nagyon alacsony volt a szabadidı és diáksport támogatása, most ez tovább szőkül,
mindössze 1 500 000 Ft-ra. Okozhat-e ez komoly visszaesést ezen a területen? A
kiemelt mővészeti együttesek közül a Mendelsshon Kamarazenekar az elızı évi
8 500 000 Ft támogatáshoz képest az idén 20 600 000 Ft-ot kapott. Van-e megjelölt
cél, melyre ezt a jelentıs növekményt fordíthatja a kamarazenekar? Az elmúlt évben
a 5700 Ft-os cafeteria havi kifizetése körül gondok voltak. Kérdezi az irodavezetı
asszonyt, van-e arra lehetıség, hogy a munkavállalók az idén rendszeresen havonta
kapják meg ezt a juttatást.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje:
Bizonyos feladatok máshova kerültek, ebbıl adódóan bizonyos bevételek is máshol
jelennek meg. Az épületek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a VKSZ Zrt.
látja el, de a költségeket az Önkormányzat fizeti, így ezek a kiadások megjelentek az
Önkormányzat mőködési kiadásai között. Az ingatlanok hasznosításából eredı
bevétel – itt azokról van szó, melyekhez költségvetési szerv nem kapcsolódik - a
költségvetés bevételi oldalán mutatkozik. Néhány nem kötelezı feladat
elıirányzatát – mővészeti, sporttevékenység – valamilyen szinten csökkenteni
kellett, mert megszőntek azok a források, melyek kiegészítették az Önkormányzat
saját bevételeit. A Mendelssohn Kamarazenekar támogatására célzottan 12 000 000
Ft. támogatás jelent meg a költségvetési törvényben, tehát ez az összeg már
beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe. A cafeteria tavalyi kifizetése
likviditási problémák miatt nem volt rendszeres. Arra nem tud választ adni, hogy ez
probléma az idén is elıállhat-e. Az elmúlt évben az is problémát okozott, hogy az
5700 Ft/fı/hó juttatásból a kedvezményes adózású étkezési utalvány csak 5000 Ft.
volt. A 700 Ft-ra egyéb cafeteria elemet kellett megjelölni a közalkalmazottaknak.
Az eltérı elemek (SZÉP kártya, nyugdíjpénztár) és az eltérı utalási idıszakok (2
havonta, félévente) is okai voltak az akadozó kifizetésnek. Ha egy nagyobb összeg
kiutalásáról volt szó, nem biztos, hogy azonnal tudták teljesíteni, de év végéig
rendezıdtek ezek a problémák. Reméli, hogy ez ebben az évben nem fordul elı.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni a választ. Bár vélhetıen nem irodavezetı asszony az illetékes, a Máltai
Szeretetszolgálattal kapcsolatban nem kapott választ, a hajléktalanok ellátása
ráadásul kötelezı feladat. Illetve a szabadidı és diáksporttal kapcsolatos kérdésére ami szintén a kötelezı feladatok között szerepel – sem kapott választ, valamint az
új intézmények létszámaival kapcsolatban sem.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje:
Elnézést kér. A múzeumnál és a könyvtárnál egyelıre nem terveznek
létszámváltozást. Az említett faladatoknak - melyek kötelezı feladatokként
szerepelnek – lehetnek nem kötelezı elemei. Erre utalt az elıbbi válaszában.
Majoros Ildikó a Közjóléti Bizottság tagja:
Ha csökken is a Málta támogatása, nyugodt szívvel kijelentheti, hogy az ottani
dolgozók ugyanolyan maximálisan fogják ellátni a feladatukat, mint az eddigiekben,
az intézményben tartózkodó illetve az utcán élı hajléktalan személyek egyaránt a
maximális ellátást fogják kapni.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
23/2013. (II. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az a 2013. évi költségvetésrıl szóló
rendelet-tervezetet.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
24/2013. (II. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és a 2013. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó 2. határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
25/2013. (II. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó az adósságállomány Magyar Állam által történı
átvállalásának igénybevételérıl szóló határozati javaslat elfogadását.

Scher Ágota a Pénzügyi Iroda vezetıje:
Ezt a kötelezettségét tavaly már vállalta a Közgyőlés. Ennek a kötelezettségnek a
teljesítési módja miatt kell az elıterjesztéshez tartozó 3. határozatot meghozni.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó 3. határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
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26/2013. (II. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése”
címő elıterjesztésrıl
A „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése” címő
elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság részére történı pótbefizetésrıl
szóló határozati javaslat elfogadását.

2. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés 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
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
27/2013. (II. 18.) határozata
„A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi mőködésre
irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
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3. Intézkedési terv Veszprém város
végrehajtására
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

idısügyi

koncepciójának

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 kiegészíteni valója.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Örömét fejezi ki, hogy az idısügyi koncepcióhoz elkészült az intézkedési terv,
mellyel reméli elégedett lesz a város idıskorú lakossága.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az idısügyi koncepció részletes és alapos tanulmány, igazi hiánypótló anyag,
viszont az intézkedési tervben az Önkormányzat részérıl kevés az új elem. Kérdezi
az intézkedési terv elkészítıitıl, hogy a korábbiakhoz képest miben láttak
elırelépést, mely területeken várhatóak változások.
Némedi Lajos alpolgármester:
A legnagyobb elırelépés, hogy van idısügyi koncepció és az intézkedési terv célja a
koncepció megvalósítása. A koncepción belül konkrétumokat fogalmaznak meg. Az
intézkedési terv az Idısügyi Tanács véleménye alapján készült. Bízik benne, hogy a
terv végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat a 2013-as költségvetés tudja
biztosítani.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Felhívja a figyelmet az információáramlás fontosságára. Ha az idısek tudnak az
Önkormányzat által biztosított lehetıségekrıl, akkor élni is fognak azokkal.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
28/2013. (II. 18.) határozata
az „Intézkedési terv Veszprém város idısügyi koncepciójának
végrehajtására”
címő elıterjesztésrıl
Az „Intézkedési terv Veszprém város idısügyi koncepciójának végrehajtására”
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.
4. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt mővészeti
együtteseinek 2012. évi pénzügyi és szakmai tevékenységérıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
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 illetve a mővészeti együttesek vezetıi kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a színvonalas szakmai beszámolókat. A mai világban nem könnyő
mővészeti tevékenységet folytatni, de a beszámolókból kiderül, hogy végül
mindenki elérte azt a célt, amit kitőzött. Ez fontos.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó elsı határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
29/2013. (II. 18.) határozata
Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület
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2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az Önkormányzat és Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület között
fennálló, 2015. január 1-ig hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2012. évi
szakmai beszámolóját az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 6. § 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján átruházott hatáskörben eljárva elfogadta.
A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassák.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga titkárságvezetı
Határidı: 2013. március 18.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó második
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
30/2013. (II. 18.) határozata
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület
2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az Önkormányzat és a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület között fennálló,
2015. január 1-ig hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2012. évi szakmai
beszámolóját az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 6. § 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján átruházott hatáskörben eljárva elfogadta.
A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassák.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga titkárságvezetı
Határidı: 2013. március 18.
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A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó harmadik
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
31/2013. (II. 18.) határozata
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület
2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az Önkormányzat és Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület között
fennálló, 2015. január 1-ig hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2012. évi
szakmai beszámolóját az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 1/2013.(I.31) önkormányzati rendelet 6. § 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján átruházott hatáskörben eljárva elfogadta.
A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassák.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga titkárságvezetı
Határidı: 2013. március 18.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó negyedik
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
32/2013. (II. 18.) határozata
Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány
2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
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az Önkormányzat és Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány között fennálló, 2015.
január 1-ig hatályos támogatási szerzıdés értelmében tett 2012. évi szakmai
beszámolóját az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.31) önkormányzati rendelet 6. § 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján átruházott hatáskörben eljárva elfogadta.
A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
alapítvány elnökét tájékoztassák.
Felelıs: Dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Szödényi
Kinga titkárságvezetı
Határidı: 2013. március 18.

5. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2012. évben
Elıterjesztı: Szabóné dr. Virányi Judit
Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke

beszámolója

a

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 kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Szabóné dr. Virányi Judit az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
Az elmúlt évben ismételten nagy volt az igény a közmunka szolgáltatásra, valamint
egyre nagyobb az igény az ingyenes juttatásokra, gondol itt, a zsíros kenyér, tea
illetve ruhaosztásra. Együttmőködnek a katasztrófavédelemmel, a nagy hidegben az
intézményüket is igénybe vehetik az arra rászorulók. Bár az elmúlt évben nem volt
náluk ellenırzı hatóság, de elmondhatja, hogy az intézmény, személyi, tárgyi,
mőködési feltételei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
33/2013. (II. 18.) határozata
„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2012. évben”
címő elıterjesztésrıl
„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2012. évben” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
6. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2012. évi
munkájáról
Elıterjesztı: Dr. Payrich Mária elnök
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 kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
Az egységesen, minden telefonról és körzetszámból ingyen hívható 116-123
hívószám elmúlt évi bevezetésével voltak problémáik, a telefonszolgáltatók
különbözısége miatt. Sokszor nem csöngött ki náluk a hívás, ez magyarázza a
hívásszám csökkenését. Az érdemi hívások száma 11%-al lecsökkent az elızı évhez
képest, ugyanakkor jelentısen megemelkedett a krízis-szuicid hívások száma. Nagy
szükség van a szolgálat munkájára, kéri, hogy az Önkormányzat a továbbiakban is
támogassa ıket. Az önkéntesek ingyen dolgoznak és az elmúlt évben jelentıs
pénzösszeget fizettek az egyesületnek, hogy ne legyenek 90 napon túli kifizetetlen
számláik.
Surányi Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Melyik korosztály keresi leginkább a segélyszolgálatot?
Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
A fiatal felnıtt és a középkorú lakosság.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
14

Tudja, hogy milyen nagy szükség van az egyesület munkájára, ígéri, hogy az
Önkormányzat nem engedi el az egyesület kezét.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
34/2013. (II. 18.) határozata
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2012. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2012. évi beszámolóját megtárgyalta és
elfogadta.
7. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola között 2012. évre kötött
együttmőködési megállapodás teljesítésérıl
Elıterjesztı: Dr. Albert József tanszékvezetı tanár
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 kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszönte a beszámolót, szép kerek, lényegre törı munka.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
35/2013. (II. 18.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 2012. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola 2012. évi beszámolóját megtárgyalta és
elfogadta.
8. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Egyesülete
éves munkájáról
Elıterjesztı: Kósa József elnök
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Kósa József a Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Egyesületének elnöke:
Az elmúlt évben is hatékony partneri viszonyt ápoltak a Veszprém Megyei
Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelıi Szolgálattal. A börtönbıl kikerült leendı
munkavállalóknak igyekeztek segítséget nyújtani. 18 álláskeresıbıl 4 fınek sikerült
munkát találniuk. Júniusban immáron 6. alkalommal került sor a Robinson tábor
megszervezésére, melyet Gizella Baráti Kör Veszprémért Egyesülettel közösen
bonyolítottak le. A táborban a Deák Ferenc Általános Iskola hátrányos helyzető
diákjai vettek részt, akiknek nagy élményt jelentett ez a pár nap. Az egyesület több
pályázaton is nyert, legutóbb 10 millió forintot, melynek kifizetése még folyamatban
van.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyra értékeli az egyesület munkáját, nagyszerő, hogy a segítık továbbképzésére is
figyelmet fordítanak.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Több alkalommal is küldött álláskeresıket az egyesülethez. Jó szívvel ajánlja
mindenkinek ezt a nagyszerő segítséget. Köszöni a dolgozók elhivatottságát,
munkájukhoz sok sikert kíván.
9. „Döntés a 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.)
megvásárlásáról a Petıfi Színház mőhelyház funkciójának elhelyezése
érdekében
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
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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
elıterjesztés elkészítésében résztvevı kabinetfınök úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Józsa Tamás kabinetfınök:
Köszöni, nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetıségével.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Kérdezi a színház részérıl jelenlévı uraktól, hogy mennyire látják alkalmasnak a
kiválasztásra került ingatlant a mőhelyház funkció és a raktár funkció
megvalósítására. Gazdaságossági szempontból megvizsgálva és összehasonlítva a
régi és az új mőhelyház árát, járulékos költségeit, elég érdekes egyenleg jön ki. Ez
elgondolkodató, illetve az is érdekes, hogy az új mőhelyház mőködtetési költségei
kedvezıbbek lesznek-e vagy sem.
Lırincz Csaba a Veszprémi Petıfi Színház mőszaki igazgatója:
Több ingatlan közül került kiválasztásra a jelenlegi. A tervek szerint az épület
nyakrésze is beépítésre került volna, de sajnos erre most nem lesz elég forrás,
remélhetıleg a jövıben ez megtörténik. Az épületben a díszletgyártást az eddigi
színvonalon tudják folytatni. A raktározással kapcsolatban elmondja, hogy az
országosan elismert díszletek tárolási idejében egy határt kell húzniuk és egy
selejtezési folyamatnak kell elindulnia.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztés szerint a Kabóca Bábszínházat kiszolgáló mőhelyek is itt kapnak
helyet. Hogyan fog a két intézmény együttmőködni?
Lırincz Csaba a Veszprémi Petıfi Színház mőszaki igazgatója:
Két helyiségben fogják a bábokat és azok ruháit készíteni. A szociális helyiségek
viszont közösek lesznek. Az együttmőködés részletei még nincsenek kidolgozva.
Tóth Attila a Veszprémi Petıfi Színház szakszervezeti titkára:
Megköszöni, hogy nyolc ember munkahelyét megmentette az Önkormányzat.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A díszletek selejtezésével kapcsolatban kérdezi, hogy esetleg gondolkodtak-e azon,
hogy más színházak részére értékesítsék azokat.
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Lırincz Csaba a Veszprémi Petıfi Színház mőszaki igazgatója:
Most is felajánlják a lejátszott díszleteket más színházak számára. Amit nem tudnak
értékesíteni, azokat visszabontják és újra felhasználják.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A puding próbája az evés, de úgy gondolja, hogy a mőhelyház jobb helyen fog
mőködni, mint eddig. Jó egészséget kíván a munkájukhoz.
Józsa Tamás kabinetfınök:
A gazdaságossággal kapcsolatban egy fontos tényezıre kívánja felhívni a figyelmet,
hogy a mőhelyház régi épülete meglehetısen lelakott volt, megbecsülni is nehéz,
hogy mennyibe került volna a felújítása, melyet a közeljövıben végre kellett volna
hajtani. Az új mőhelyház épülete a régihez képest egy minıségi ugrást jelent, mely
nyilván az árban is jelentkezik. Azt gondolja, az érték is növekedett, nemcsak a
kiadás, ami ezzel kapcsolatos.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ott akkor az a pénz kellett, ez a mostani épület többe kerül, ez vitathatatlan, de a
kifizetésére van három év.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
36/2013. (II. 18.) határozata
„Döntés a 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.)
megvásárlásáról a Petıfi Színház mőhelyház funkciójának elhelyezése
érdekében ”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés a 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.)
megvásárlásáról a Petıfi Színház mőhelyház funkciójának elhelyezése érdekében”
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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10. Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1./E13 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 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
37/2013. (II. 18.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1./E-13
címő felhívásra”
címő elıterjesztésrıl
A „Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program
„Fenntartható városfejlesztési programok elıkészítése” KDOP-3.1./E-13 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.
11. A.)

A Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan
értékesítési árának felülvizsgálata

B.) A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady
Endre utca felıli telekrésze) ajándékozási szerzıdésének módosítása
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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Kérdezi a kabinetfınöktıl, hogy jelen elıterjesztést miért tárgyalja a Bizottság?
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Józsa Tamás kabinetfınök:
Valóban nem szokványos, hogy ingatlanértékesítéssel kapcsolatos elıterjesztés
kerül a Közjóléti Bizottság napirendjére. Kéri, hogy véleményezési jogkörében a
Bizottság az elıterjesztés „B” jelő részét tárgyalja, mivel egyház részére történik
ingatlan ajándékozás.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztés „B” jelő részéhez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
38/2013. (II. 18.) határozata
„A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre
utca felıli telekrésze) ajándékozási szerzıdésének módosítása”
címő elıterjesztésrıl
„A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre utca felıli
telekrésze) ajándékozási szerzıdésének módosítása” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
12. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
mőködı VMJV Egyesített Bölcsıdéje tagbölcsıdéinek nyári
nyitvatartási rendjérıl
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
Surányi Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Egyezettek-e a szülıkkel, szülıi munkaközösséggel mielıtt a nyári nyitvatartási
rend meghatározásra került?
Barbainé Bérci Klára az Egyesített Bölcsıdék intézményvezetıje:
Természetesen egyeztettek a szülıkkel, sıt figyelemmel voltak arra, hogy a fiatal
szülık alapszabadsága 21 nap. A gyermekek bölcsıdei ellátása folyamatos lesz.
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Más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
39/2013. (II. 18.) határozata
a fenntartásában mőködı VMJV Egyesített Bölcsıdéje tagbölcsıdéinek
nyári nyitvatartási rendjérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága - átruházott hatáskörben eljárva - jóváhagyja a VMJV Egyesített
Bölcsıdéje tagbölcsıdéinek nyári nyitvatartási rendjét a határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelıen.
2. Felkéri a Közjóléti Bizottság elnökét, hogy a nyári nyitva tartás rendjét
jóváhagyó bizottsági határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével tájékoztassa a VMJV Egyesített Bölcsıdéje intézményvezetıjét.
Határidı:
2013. február 22.
Felelıs:
dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság Elnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva
irodavezetı
13. A Közjóléti Bizottság új ügyrendjének megalkotása és jóváhagyása
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 Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ülések összehívása fejezet 4. pontjának utolsó mondata így szól: ”Rendkívüli
bizottsági ülés összehívása esetén az elıterjesztést elızetesen nem kötelezı
megküldeni.” Elızetesen kiküldött elıterjesztés nélkül tárgyalni valamirıl
komolytalan. Még azt sem rögzíti ez a mondat, hogy az ülésen kiosztásra kerül az
elıterjesztés, de ha így is lenne, akkor is ez komolytalanná teszi a bizottsági munkát.
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tételezzük fel, hogy összedıl a bölcsıde…
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A rendkívüli bizottsági ülésre három nappal korábban ki kell küldeni a meghívót, de
nem kell kiküldeni az elıterjesztést, ez elfogadhatatlan.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ez az ügyrend alapjaiban ugyanaz, mint a Közgyőlés többi bizottságáé.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Módosító indítványt kíván benyújtani. Az elıbb említett mondat helyett a
következı kerüljön bele az ügyrendbe: „Rendkívüli bizottsági ülés összehívása
esetén a bizottság napirendjében szereplı elıterjesztéseket a meghívóval együtt kell
kiküldeni.”
Lehoczki Monika a Közjóléti Bizottság referense:
A Bizottságnak szavaznia kell a módosító indítványról.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Még egy észrevétele van. Az ügyrend a szavazás menetét is szabályozza.
„Az elnök elıször a javaslatot támogató „igen”, majd a javaslatot ellenzı, „nem”
szavazatokra, ezt követıen a „tartózkodásra” vonatkozó kérdést teszi fel.”
Kéri a Bizottság elnökét, hogy ennek megfelelıen szavaztasson.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Most módosítsuk az ügyrendet és következı ülésre vigyük be?
Lehoczki Monika a Közjóléti Bizottság referense:
Nem, most kell dönteni az ügyrendrıl. Kéri, hogy az elnök elıször szavaztassa meg
a módosító indítványt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Életszerő, amit képviselıtársa mond?
Lehoczki Monika a Közjóléti Bizottság referense:
Az ügyrenddel kapcsolatos utolsó egyeztetésen nem tudott részt venni. A Jegyzıi
Iroda azonos ügyrendet készített a bizottságok számára, természetesen figyelembe
véve feladat- és hatásköreik eltérését. Kérdezi, hogy az elhangzott kérdésben –
amennyiben az elnök egyetért- most egyeztessen-e a Jegyzıi Irodával.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Igen. A napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.
14. Tájékoztató a Március 15-ei Nemzeti Ünnep programjáról
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı (szóbeli tájékoztató)
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Az elmúlt évek hagyományait figyelembe véve tervezték az idei mősort. A Dózsa
téri koszorúzásnál a polgármester úr fog beszédet mondani. 15.00 órakor a
színházban lesz az ünnepi mősor és ünnepélyes „Pro Urbe-díj” átadó. Délután
17.00, 18.00, és 19.00 órakor egyszerre nyílnak kiállítások Veszprémben és
Sepsiszentgyörgyön. A programokban részt vesz a VMK, a múzeum és a
Mővészetek Háza egyaránt.
Szabó Károlyné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ünnepi mősorokon elég kevés ember vesz részt. Hirdetik valahol ezeket a
programokat?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Természetesen, a városi újságban, tévében megjelennek a programok, sıt az
iskolákba is kihelyeznek plakátokat.
Szabó Károlyné a Közjóléti Bizottság tagja:
İ az emberek érdektelenségét hangsúlyozza. A pedagógusoknak fontos szerepe
van abban, hogy a gyerekek és családjaik eljöjjenek erre a nemzeti ünnepre.
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Minden iskolában tartanak megemlékezéseket, melyeken a gyerekek részt vesznek.
İ inkább a városi honlapon, sıt inkább a facebook internetes oldalon propagálná
az eseményeket, mert ott nagyon sok embert lehet elérni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszöni a tájékoztatót és újra megnyitja „A Közjóléti Bizottság új ügyrendjének
megalkotása és jóváhagyása” címő napirendi pont tárgyalását.
Lehoczki Monika a Közjóléti Bizottság referense:
A rendkívüli ülés összehívásánál is fıszabály, hogy a meghívóval együtt kell
kiküldeni az elıterjesztéseket, de elıfordulhat, hogy az elıterjesztést nem lehetett
elkészíteni. Utóbbi esetben nem kell kiküldeni az elıterjesztést. Ez áll az
Önkormányzat SZMSZ-ben, ezért fogalmazták így a bizottságok ügyrendjét is. De
nem probléma, ha elfogadja a Bizottság a módosító indítványt.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda vezetıje:
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Elıfordulhat pl. pályázatoknál, hogy a szoros határidı miatt nem lehet elkészíteni
az elıterjesztést. Ha ezt a módosító indítványt megszavazza a Bizottság, késıbb
problémákat okozhat.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ügyrend szabályozza a sürgısségi indítványokat is. Amennyiben nem kerül
kiküldésre egy elıterjesztés, akkor azt szerinte csak sürgısségi indítvánnyal lehetne
elıterjeszteni. Az ülés összehívása fejezet 8. pontja sem teljesen egzakt módon
szabályozza a sürgısségi indítványokkal kapcsolatos teendıket. Az szerepel benne,
hogy a sürgısségi indítványt a legalább 24 órával elıbb összehívható ülésre ki kell
küldeni. De, hogy ebben az esetben az elıterjesztéssel mi a teendı, azt nem
szabályozza. Módosító indítványa a következı: Ez utóbbi pont egészüljön ki a
következı mondattal: „Sürgısségi indítvány esetén az elıterjesztést az ülést
megelızı nap 16.00 óráig kell megküldeni.”
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Mint elıterjesztı befogadja mindkét módosító indítványt.
Más kérdés, hozzászólás, módosító indítvány nem volt, a Bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a - Gerstmár Ferenc által elmondott két módosító
indítvánnyal együtt - az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti
Bizottságának
40/2013. (II. 18.) határozata
„A Közjóléti Bizottság új ügyrendjének megalkotása és jóváhagyása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a bizottság új ügyrendjét jóváhagyja, egyidejőleg a bizottság ügyrendjét szabályozó
2/2010. ( XI. 2.) KjB., és az azt módosító 69/2011. (VI. 20.) KjB., és a 82/2011.
(X. 17.) határozatok hatályukat vesztik.
A bizottság felkéri az elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a bizottság tagjainak
küldje meg.
Határidı: 2013. február 26.
Felelıs:

dr. Strenner Zoltán KjB elnök
Lehoczki Monika bizottsági referens az ügyrend továbbításáért
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15. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 15.10
órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök

25

