JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. március 18-ai 13.32 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. Majoros Ildikó és Siklódi Levente munkájából
kifolyólag, Surányi Józsefné betegsége okán maradt távol az ülésrıl.
Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 4 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.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának
7/2013. (I. 21.) határozata, a 39/2013. (II. 18.) határozata és a 40/2013. (II. 18.)
határozata végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi-e 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
41/2013. (III. 18.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 7/2013. (I. 21.) határozat, a 39/2013. (II. 18.) határozat és a 40/2013. (II. 18.)
határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a meghívóban elsı napirendi pontként szereplı
elıterjesztés címe megváltozott.
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester”
cím helyett, az elıterjesztés címe:
„A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester”
Ezzel a módosítással együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokkal és azok
sorrendjével egyetért-e 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
42/2013. (III. 18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.
A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
3. A Veszprém, Budapest utca - Jutasi út körforgalmi csomópont
aluljárójának humanizálása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
4. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Fıiskolával kötött együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
5. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1.
A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
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:
Az elıterjesztés A) pontját illetıen Szödényi Kinga irodavezetı asszonynak van-e
kiegészítenivalója?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Apróbb technikai változtatások történtek az elıterjesztésben, köszöni, hogy a
címváltozást elnök úr már elmondta. Az elıterjesztés fedılapján feltüntetésre került
Perlaki Claudia és dr. Dancs Judit, mint az elıterjesztés elkészítésben résztvevı
személyek. A törvényességi vizsgálatot pedig dr. Dancs Judit törvényességi referens
helyett dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı végezte.
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Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
Tartalmi módosítás történt az alapító okiratokban. Az alapító okiratot a
polgármester úr írja alá és jegyzı úr záradékol. A javítást a Magyar Államkincstár
javasolta, a hivatal jogászai ezt helyben hagyták.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az elıterjesztés szerint alapvetıen financiális szempontból a Laczkó Dezsı
Múzeum mőködtetésébe kerülne a Tőztorony épülete. A financiális szempont a
múzeum szemszögébıl értelmezendı. Ugyanakkor ez a szempont a Mővészetek
Háza részérıl is fontos, hiszen az elmúlt évi beszámolójuk szerint a 38.000 fı
látogatójukból 18.000 a Tőztorony látogatója volt. Ezek szerint felére fog csökkeni
a Mővészetek Háza látogatottsága? Okozhat-e ez financiális problémát a
Mővészetek Házának? A Mővészetek Háza finanszírozásába mennyire számít bele a
látogatók száma? A Vár utca 4. szám alatti ingatlan szintén a Laczkó Dezsı
Múzeum kezelésébe kerülne. Továbbra is bolt és iroda funkcióra használnák az
épületet?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
A döntés megszületését követıen egyeztettek mindkét intézmény vezetıjével, akik
itt is vannak, átadja nekik a szót.
Mészáros Veronika a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatóhelyettese:
A múzeum bevételi forrásának 70%-a állami támogatás. A Tőztorony magas
látogatószáma hozzájárulhat az állami támogatás növeléséhez is, mivel az állami
támogatás számításának a látogatószám is része.
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Mint ahogy irodavetı asszony elmondta a döntés meghozatala után tájékoztatták az
intézményvezetıket. A döntésben nem vettek részt. Elmondták volna szívesen az
észrevételeiket. Megérti, hogy a múzeum finanszírozásában fontos szerepet játszik a
látogatószám. Mindenki érdeke, hogy jó helyzetbe kerüljön a múzeum. De
mindenki érdeke az is, hogy a Mővészetek Háza ne kerüljön rosszabb helyzetbe,
mint amiben jelenleg van. A látogatószám nekik is nagyon fontos, azért, hogy annak
a feladatnak, célnak meg tudjanak felelni, amiért ezt az intézményt létrehozta az
Önkormányzat. İk az összes diák számára ingyenesen biztosítják a kiállítások
látogatását, ha az Önkormányzat nem ír elı számukra kötelezı bevételi tervet, amit
a Tőztorony nélkül nem lehet teljesíteni. A közmővelıdés nincs jó helyzetben, nem
lehet piaci alapon mőködtetni ezeket a rendszereket. Sok szakmai feladatot a
Tőztorony bevételébıl oldottak meg. Felmerül még egy logisztikai kérdés is. Az
intézmény zárt területén lesz egy másik intézmény. A Tőztorony veszélyes üzem. Ki
miért fog felelni, és egyéb más kérdés is felmerül még. Fıleg az, hogy a kiesı
bevételt hogyan pótolják.
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Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Amikor városvezetıi döntés született a szándékról, kikérték az intézményvezetık
véleményét. Az elıterjesztésben foglaltakról a Közgyőlés fog dönteni. A Vár utca 4.
szám alatti ingatlanban ajándékbolt fog üzemelni, miután a Hısi kapu felújítása
befejezıdött. Várhatóan augusztustól.
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
Hangsúlyozza, hogy a Tőztorony áthelyezésének financiális oka van. A Mővészetek
Háza kifogástalanul mőködtette a Tőztornyot.
Mészáros Veronika a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatóhelyettese:
A Tőztorony üzemeltetése kb. 6-10 millió forint bevételt jelent a Mővészetek
Házának. A múzeum 110 millió forint állami támogatást kapott, melynek fele a
látogatószám alapján van meghatározva.
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
A várban mőködı intézmények együttmőködésnek egyik formája lehetne pl. a
kombinált jegy kiadása. Más városokban vannak már erre példák.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Eszébe jut a „Melyiket a kilenc közül?” címő mese. Az Önkormányzat a saját
gyermekei közül melyiket adja oda? Mindegyik egyformán fontos. Biztos benne,
hogy ez a helyzet idıvel rendezıdni fog és megnyugszanak a kedélyek.
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Kéri, hogy a döntések elıtt hallgassák meg az érintett szakembereket, akik
segíthetik ezeket a döntéseket.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
„A Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának tervezett módosításáról a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.
évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdése alapján az illetékes miniszter elızetes
véleményét kikértük.”
Mi volt az illetékes miniszter véleménye?
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
A miniszter véleményét ma kapták kézhez, de a Közjóléti Bizottság elıtt lévı anyag
megfelelı, mivel a minisztériummal történt elızetes egyezetések alapján készült.
Más kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum
alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
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Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja és a Mővészetek Háza alapító okiratának
módosítását elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
43/2013. (III. 18.) határozata
„A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és a Mővészetek Háza alapító okirata módosításának
elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum
alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja, és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító
okiratának módosítását elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
44/2013. (III. 18.) határozata
„A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okirata
módosításának elfogadását.
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Vitára bocsátotta „A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról
szóló 14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása” címő
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység
támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
megtárgyalja, és a rendeletmódosítást elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
45/2013. (III. 18.) határozata
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és a rendeletmódosítás elfogadását.
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
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, az
elıterjesztés elkészítıi kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
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Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja, és a
rendeletmódosítást elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
46/2013. (III. 18.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a
fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
3. A Veszprém, Budapest utca - Jutasi út körforgalmi csomópont
aluljárójának humanizálása
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:
Az elıterjesztést illetıen a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, az
elıterjesztés elkészítıi kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy egyeztetések folynak még az elıterjesztéssel
kapcsolatban. A Szilágyi Lászlót ábrázoló, életnagyságú, égetett samottos, matt
mázakkal színezett kerámia relief lehetséges, hogy természetes kızetanyaggal
feltöltött epoxi mőgyantából fog készülni.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Véleménye szerint érdemes ízlelgetni az elıterjesztés címét: „A Veszprém,
Budapest utca - Jutasi út körforgalmi csomópont aluljárójának humanizálása”. A
humanizál szó jelentése: emberiessé, emberségessé, szelídebbé, jobbá tesz.
Az aluljárót emberiessé, szelídebbé, jobbá kell tenni. A szándék akár lehetne
dicséretes is, de az igazán dicséretes az lett volna, ha nem követik el azt a durva
beavatkozást a belváros legforgalmasabb csomópontján, amit az aluljáróval és a
hozzá tartozó betonfalakkal megtettek, és amit folytatnak a belváros-rehabilitáció
keretében a másik aluljáróval. Az aluljáró humanizálása indokolt, de a tervekben
szereplı megfogalmazások korántsem biztos, hogy elérik a céljukat, mert aki teheti,
az elkerüli az aluljárót. Az emberies környezet emberek nélkül nehezen képzelhetı
el. Jó ötlet a Szilágyi László Aluljáró Galéria és a kulturális reklámfelület kialakítása,
de az egész koncepcióról az a véleménye, hogy menteni próbálja a menthetıt. Ez az
aluljáró menthetetlen.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az emberek meg fogják szokni az aluljárót. Minden új dolog elfogadása jár némi
zökkenıvel, de ez is menni fog. A humanizálás szó neki se tetszik, más talán jobb
lett volna, de ez csak részletkérdés. Bízik benne, hogy mire elkészül a belváros új
arculata, addigra ezek a problémák már megoldódnak.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A puding próbája az evés.
Más kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Veszprém, Budapest utca - Jutasi út körforgalmi
csomópont aluljárójának humanizálása ” címő elıterjesztést Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
47/2013. (III. 18.) határozata
„A Veszprém, Budapest utca - Jutasi út körforgalmi csomópont
aluljárójának humanizálása ”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
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„A Veszprém, Budapest utca - Jutasi út körforgalmi csomópont aluljárójának
humanizálása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
4. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi
Fıiskolával
kötött
együttmőködési
megállapodás
felülvizsgálata
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, az
elıterjesztés elkészítıi kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel
2008. március 31-én kötött megállapodás tartalmai elemei aktuálisak, ezért
módosítása, kiegészítés nem indokolt?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
48/2013. (III. 18.) határozata
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én kötött
megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy a megállapodás tartalmai elemei
aktuálisak, ezért módosítása, kiegészítés nem indokolt.
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával
2008. március 31-én kötött megállapodás 1.) pontját a 2. határozati javaslathoz
tartozó mellékletben foglaltak szerint módosítsa?
A Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
49/2013. (III. 18.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával 2008. március 31én kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.) pontját a
jelen a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2.) A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.
2.) pontnál:
Határidı:
2013. március 25.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

5. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 14.15
órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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