JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. április 15-ei 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Kis-házasságkötı terem
Veszprém, Óváros tér 9/B.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár
Ferenc, Majoros Ildikó, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és
Szabó Károlyné a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 7 fı
jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. A lejárt határidejő határozatokkal
kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A 71/2012. (V. 30.) határozattal kapcsolatban van észrevétele, illetve kérdése. A
jelentés szerint a 4./ pont szerinti közremőködıi szerzıdés nem jött létre, mivel a
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Központi Ügyeletének a kórházi
telephelyre történı beköltöztetése még nem valósult meg. Elnök úr javasolja a
71/2012. (V. 30.) határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét 2013. december
31-ére módosítani. A határozat szerint a központi ügyelet 2012. szeptember 1-jétıl
a Cserhát lakóteleprıl a kórházba költözik. Mivel ez nem történt meg a határozat
végrehajtási határidejét elıször 2012. december 31-ére, majd 2013. március 31-ére
módosította a Bizottság. A költözés a mai napig sem történt meg. A határidı
hosszabbítások minden esetben a lejárt határidejő határozatok között történtek,
mind a Közgyőlés, mind a Közjóléti Bizottság ülésein. Várható-e egy önálló
elıterjesztés, egy tájékoztató a Közgyőlésre, arról, hogy milyen fejlemények vannak
ebben az ügyben? Ez egy olyan súlyú ügy, amirıl ilyen formában kellene
tájékoztatni a Közgyőlést és ez által a nyilvánosságot.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Értesült róla, hogy képviselı úr ebben a témában már a hétvégén nyilatkozott a
sajtónak. Véleménye szerint a képviselı úrnak elıbb itt a bizottsági ülésen kellett
volna kérdeznie és utána tartania a sajtótájékoztatót. Valóban elhúzódik a
beköltözés, de nem egyszerő kompromisszumra jutnia az érdekelt feleknek.
Képviselı úr kérdését tolmácsolja polgármester úrnak.

Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Felelıs képviselıként el tudja dönteni, hogy mikor és milyen témában forduljon a
nyilvánossághoz. A sajtótájékoztatót indokolja, hogy most is a lejárt határidejő
határozatok között szerepel ez az ügy, rövid ténymegállapítással, a költözés nem
történt meg. Fontosnak tartja, hogy a központi ügyelet kórházba költözésével
kapcsolatban részletesebb magyarázatot kapjon a nyilvánosság.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A jelentésben szó van a Mendelssohn Kamarazenekarról is, errıl jut eszébe, a hírek
között azt is olvasta, hogy a zenekar 10 millió forint állami támogatást kapott. Ezt a
jó hírt azért mondja, hogy felhívja a figyelmet a pozitív dolgokra.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Elfogadja-e a Bizottság, hogy a 71/2012. (V. 30.) határozat 4./ pontjának
végrehajtási határideje 2013. december 31-ére módosuljon?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
58/2013. (IV. 15.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az 71/2012. (V. 30.) határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét 2013.
december 31-ére módosítja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tudomásul veszi-e a Bizottság a 16/2013. (I. 21.) határozat, a 29/2013. (II. 18.)
határozat, a 30/2013. (II. 18.) határozat, a 31/2013. (II. 18.) határozat és a 32/2013.
(II. 18.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
59/2013. (IV. 15.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 16/2013. (I. 21.) határozat, a 29/2013. (II. 18.) határozat, a 30/2013. (II. 18.)
határozat, a 31/2013. (II. 18.) határozat és a 32/2013. (II. 18.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kérés érkezett, arra vonatkozóan, hogy a „Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás
biztosításáról 2012. évben” címő elıterjesztést elsı napirendi pontként tárgyalja a
Bizottság. Az elhangzott sorrendi módosítással együtt elfogadja-e a Bizottság a
meghívóban szereplı napirendi pontokat?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
60/2013. (IV. 15.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról 2012. évben
Elıterjesztı: Rybár Judit
Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság
Veszprém Megyei Kirendeltségének vezetıje
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
3. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012. évben
Elıterjesztı: dr. Vargáné dr. Lajtai Hajnalka alelnök
4. A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprémi Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos ellátását biztosító
Támasz Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kovács Zoltán ügyvezetı igazgató
5. A Veszprémi Petıfi Színház
évadtervének bemutatása

szakmai
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beszámolója,

következı

A/ Tájékoztató a 2012/13-as mővészeti évad szakmai beszámolójáról
B/ Tájékoztató a 2013/2014-es mővészeti évadtervrıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga titkárságvezetı
6. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény szakmai
beszámolója, következı évadtervének bemutatása
A/ Tájékoztató a 2012/13-as mővészeti évad szakmai beszámolójáról
B/ Tájékoztató a 2013/2014-es mővészeti évadtervrıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga titkárságvezetı
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak
teljes körő szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula VKTT elnök
8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi
Támogató Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kozma Imre MMSZE elnök
9. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalanellátást biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kozma Imre MMSZE elnök
10. Tájékoztató a Közjóléti Iroda I. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı
11. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1.

Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról 2012. évben
Elıterjesztı: Rybár Judit
Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság
Veszprém Megyei Kirendeltségének vezetıje

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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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti Jungvert Valériát, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját. Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak
van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás
biztosításáról 2012. évben” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
61/2013. (IV. 15.) határozata
a „Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról 2012. évben”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról 2012. évben” címő
elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 1. mellékletét képezi.)
2.

Veszprém Megyei Jogú Város
költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Önkormányzatának

2014.

évi

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 elkészítıje kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
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Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetıje:
Módosult az államháztartásról szóló törvény, ami szerint a következı évre szóló
költségvetési koncepciót április 30-áig kell benyújtani a képviselı testületnek. A
korábbi években a költségvetési koncepció képviselı testületi benyújtásának
határideje november 30-a volt, egyidejőleg a III. negyedévi gazdálkodásról szóló
beszámolóval. A korábbi határidık szerint a tárgyévi gazdálkodási folyamatok
tapasztalatai, illetve a következı évi költségvetési törvény irányelvei megfelelı
támpontot adtak a költségvetési koncepció elkészítéséhez. Mindezek hiányában a
2014. évi költségvetési koncepció csak az elérni kívánt célokat tudja meghatározni,
illetve a megvalósításuk elıkészítésének ütemezését és módját.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A koncepció felépítését illetıen ez a jogszabály megszabott-e valamiféle
követelményrendszert?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetıje:
A jogszabály csak a koncepció elkészítésének határidejérıl rendelkezik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A múlt évben a novemberi ülésen elhangzott, hogy a folyamatban lévı
jogszabályváltozások miatt a 2013. évi költségvetési koncepció erısen munkaanyag
jellegő. Ez az elıterjesztés még munkaanyagnak sem tekinthetı. Ez újabb példája
annak, hogy a kormányzati, törvényalkotói szint, hogyan hozza lehetetlen helyzetbe
az önkormányzati szintet.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetıje:
Ezt a koncepciót ütemtervnek kell tekinteni, mely meghatározza, hogy milyen
irányban kezdjék el a munkálatokat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciója” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 2 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
62/2013. (IV. 15.) határozata
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a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 2. mellékletét képezi.)
3. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012. évben
Elıterjesztı: dr. Vargáné dr. Lajtai Hajnalka alelnök
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, a
jelenlévı intézményvezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiss Máté a „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja intézményvezetıje:
Köszöni a szót, nincs kiegészítenivalója.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a beszámolót, korrekt munka.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A beszámoló 5. oldaláról idézi: „Az ellátási területünket ellátási szerzıdés keretein belül 3
várossal bıvítettük ki a tavalyi esztendıben. A nappali ellátást így már nem csak a Veszprém
területén élık, hanem a herendi, szentgáli, valamint hajmáskéri lakosok is igénybe vehetik.”
Szentgál és Hajmáskér települések községek. Kéri, hogy ezeket a beszámolóban
javítsák ki.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Finanszírozást 30 fı ellátására kapnak, de 42 fı az ellátotti létszámuk? Ki tudnak
jönni a pénzbıl? Nem okoz ez problémát?
Kiss Máté a „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja intézményvezetıje:
Nehezen, de kijönnek a pénzbıl.
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Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Honnan vonnak el forrást a megemelt létszám ellátására?
Kiss Máté a „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja intézményvezetıje:
Egy fı pszichiátriai beteg nappali ellátására tavaly évi 206.000 Ft-ot kaptak, ez az
idén 330.000 Ft. A 30 fın felüli létszám ellátása nem jelent plusz kiadást.
Surányi Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A plusz 12 fı ellátása nem jelentett plusz kiadást, csak nem tudták leadminisztrálni.
Kisné Lovasi Mária a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetıje:
Az elmúlt évtıl az összes szociális szolgáltató kötelessége a szolgáltatást
igénybevevı személyeket naponta egy TAJ szám alapú nyilvántartásba jelenteni.
Meg van határozva, hogy mely szolgáltatások vehetık igénybe párhuzamosan, és
melyek nem. Erre tipikus példa az idısek nappali ellátása és a pszichiátriai betegek
nappali ellátása. Mindkettı nappali ellátás, párhuzamosan nem vehetı igénybe.
Viszont igény van rá. Vannak olyan idısek, akik délután 14.00 óráig az idısek
nappali ellátását, délután 14.00 órától pedig a pszichiátriai betegek nappali ellátását
veszik igénybe, mert szükségük van pszichiátriai támogatásra is. Egy mentálhigiénés
foglalkozáson, az hogy 30 vagy 42 fı vesz részt nem jelent plusz költséget. Sok
kliensnél szakmailag indokolt, hogy mindkét ellátást igénybe vegye. Természetesen
csak egy ellátásra jelentik, a másik ellátás igénybevétele pedig az érintett
intézményvezetı, mint például Kiss Máté intézményvezetı úr jóváhagyásával
lehetséges. Senkit nem küldenek el azért, mert nem jelenthetik le a TAJ szám alapú
nyilvántartásba. Ez egy kliens-centrikus megoldás.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a kiegészítést. A beszámolóban nincs szó pályázati tevékenységrıl.
Pályázatokon részt vesz az intézmény?
Kiss Máté a „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja intézményvezetıje:
Igen.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten
Közhasznú Alapítvány beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012.
évben” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot
elfogadja?
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A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
63/2013. (IV. 15.) határozata
„A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012. évben”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012. évben” címő
elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. mellékletét képezi.)
4.

A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprémi Szociálisellátó Nonprofit
Kft. beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos ellátását
biztosító Támasz Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kovács Zoltán ügyvezetı igazgató

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, a
jelenlévı intézményvezetı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kovács Zoltán a TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatója:
Az ellátási szerzıdésben foglalt kötelezettségüknek eleget tesznek. A
szerzıdéskötés idıpontjától eddig 7 gondozottat vettek fel az intézménybe, ebbıl 3
fı volt veszprémi illetıségő. Folyamatosan rendelkeznek szabad férıhelyekkel,
várják az igénybevevıket.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló szerint a Nonprofit Kft. Veszprém város közigazgatási területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek számára folyamatosan
biztosítja, szabad férıhelyekkel folyamatosan rendelkezik! Ez jó is, meg nem is.
9

Kovács Zoltán a TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatója:
Az idıskorúak átmeneti ellátását vállalták, ahol folyamatosan cserélıdnek az
ellátottak, általában másfél hónapig veszik igénybe az intézmény szolgáltatását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprémi
Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos
ellátását biztosító Támasz Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl”
címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
64/2013. (IV. 15.) határozata
„A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprémi Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos ellátását biztosító
Támasz Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprémi Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos ellátását biztosító Támasz
Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 4. mellékletét képezi.)
5. A Veszprémi Petıfi Színház szakmai beszámolója, következı
évadtervének bemutatása
A/ Tájékoztató a 2012/13-as mővészeti évad szakmai beszámolójáról
B/ Tájékoztató a 2013/2014-es mővészeti évadtervrıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga titkárságvezetı
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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, a
jelenlévı irodavezetı asszony, illetve igazgató úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Technikai felvetése van az elıterjesztı irányába. Az elıterjesztés címe:
„A Veszprémi Petıfi Színház szakmai beszámolója, következı évadtervének bemutatása
A/ Tájékoztató a 2012/13-as mővészeti évad szakmai beszámolójáról
B/ Tájékoztató a 2013/2014-es mővészeti évadtervrıl”.
Szerencsésebb lett volna a beszámoló szó helyett minden esetben a tájékoztató szó
használata, mivel a beszámolót határozattal szokás elfogadni. Itt nincs határozati
javaslat.
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Beszámolót a befejezett évadról nyújthat be a színház, azaz ısszel.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az idei évadban, a Játékszínben három elıadás volt, a jövı évadra viszont csak
egyet terveznek. Mi ennek az oka? Másrészt, nagy örömmel olvasta, hogy már
16.000 fölött van a bérletesek száma. Lehet-e ezt a számot tovább emelni?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója:
Még nem tudta eldönteni, hogy lesz-e még plusz két elıadás a Játékszínben, ha igen
akkor melyik az. Ez attól is függ, hogy hogyan tudja foglalkoztatni a mővészeket.
Az bérletesek száma országos viszonylatban is csúcsnak számít, mint a színház
megannyi mővészeti mutatója. Viszont a támogatásuk kevés, országos
viszonylatban is. A tılük alig pár kilométerre lévı színháznak már majdnem dupla
annyi a költségvetése, mint nekik, kicsit odébb még több. A bérletesek száma
jelenleg a plafon, ha tudnak rajta emelni, az már csodaszámba menne. A gazdasági
válság hatása az idén jobban érezhetı, mint tavaly, másrészt korosodik a
társadalom, több a nyugdíjas, akik szerényebb jövedelemmel rendelkeznek.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Veszprém nagyon büszke a Petıfi Színházra, bízik benne, hogy a gazdasági
nehézségek ellenére az emberek ráébrednek arra, hogy színház és zene nélkül lehet
élni, de minek.
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Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója:
Nagyon jó lenne, ha az Önkormányzat közgyőlése együtt jelenne meg a
bemutatókon. Más színházakban van erre példa. Nincsenek ott, ez egy üzenet a
lakosságnak, hogy a várost nem nagyon érdekli ez a dolog. Most is jönnek a
képviselık, hiszen kapnak meghívót, de a színház számára, a közgyőlés együttes,
hangsúlyos jelenléte lenne fontos. Másrészt azt érzik, hogy kicsit ki vannak tolva a
piacra. Ügyeskedjetek, éljetek meg, tessék, dolgozzatok! De hát csinálják is, ezerrel,
érezni szeretnék, hogy ott van mögöttük a város, és nem csak messzirıl nézi ıket.
Ezen változtatni kellene!
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A Montmartre-i Ibolya bemutatójára nem kapott meghívót.
Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója:
Utána fog nézni, mi történhetett.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatót.
6. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény szakmai
beszámolója, következı évadtervének bemutatása
A/ Tájékoztató a 2012/13-as mővészeti évad szakmai beszámolójáról
B/ Tájékoztató a 2013/2014-es mővészeti évadtervrıl
Elıterjesztı: Szödényi Kinga titkárságvezetı
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, a
jelenlévı irodavezetı asszony, illetve igazgató asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és GYKI igazgatója:
Az elmúlt évad szakmai munkáját nehezítette a bábszínház költözködése. Most már
viszont stabilan tudnak mőködni. A nagyszínpadi játékot meg kellett szokniuk,
ennek a mőködése a jövı évadban fog kiteljesedni. Felhívja a figyelmet a
bábszínház nemzetközi sikereire, az elmúlt évadban 88 külföldi elıadásuk volt.
Veszprém város hírét elviszik a nagyvilágba.
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Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A szíve csücske a bábszínház, az ı választási körzetében van. Örömmel tölti el,
hogy az új helyszínen sem csökkent a színház látogatottsága. Látja, hogy a
legcudarabb idıjárási viszonyok között is mennek a szülık és gyerekeik az
elıadásokra.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A költözés mennyiben befolyásolta az iskolákból, óvodákból érkezı látogatói
létszámot?
Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és GYKI igazgatója:
A lakótelepen található közeli óvodák, iskolák megjelennek az elıadásokon, most a
távolabb lévı iskolákat nehezebb elérni. Néhány családnak a színházjegy mellett a
buszjegy kifizetése már gondot okoz.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Számokról esetleg tudna beszélni?
Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és GYKI igazgatója:
Most nem, ez egy új bérlet volt és még mindig nem ivódott be a köztudatba, hogy
új helyszínen vannak az elıadások.
Majoros Ildikó a Közjóléti Bizottság tagja:
Megköszöni a bábszínháznak, hogy tavaly decemberben elmentek a Hajléktalan
Szállóra és ott ingyen és bérmentve egy nagyon színvonalas elıadást mutattak be.
Azóta is emlegetik az ellátottak.
Surányi Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni, hogy minden egyes premierre meghívást kap.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatót.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak
teljes körő szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula VKTT elnök
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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, a
jelenlévı intézményvezetı asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kisné Lovasi Mária a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetıje:
A beszámoló elkészítésekor törekedtek arra, hogy a veszprémi számokat – hiszen
veszprémi pénzekrıl van szó – hangsúlyosabban jelenítsék meg. Az elıterjesztés
készítésében az intézmény gazdasági vezetıje Marton Andrea oroszlánrészt vállalt,
kéri, hogy a Közgyőlés elé kerülı anyag elılapján tüntessék fel az ı nevét is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
beszámolója az idıskorúak teljes körő szociális ellátását biztosító Egyesített
Szociális Intézmény 2012. évi tevékenységérıl” címő elıterjesztést Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
65/2013. (IV. 15.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak
teljes körő szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2012.
évi tevékenységérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak teljes körő
szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi
tevékenységérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 5. mellékletét képezi.)
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8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi
Támogató Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kozma Imre MMSZE 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, a
jelenlévı szolgálatvezetı asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl”
címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
66/2013. (IV. 15.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi
Támogató Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató
Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. mellékletét képezi.)

9. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalanellátást biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kozma Imre MMSZE elnök
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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, a
jelenlévı intézményvezetı úr kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Szaller Péter a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza intézményvezetıje:
Az elıterjesztés 43. oldalán az utcai szolgálatok számozása lemaradt, ezt javították.
A 24 órás egészségügyi centrum bemutatása még nincs benne a beszámolóban,
mivel március 1-jétıl mőködik.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A „máltaiak” kiváló szakmai munkát végeznek, és nagyon jó a pályázati
tevékenységük is.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Megköszöni a Befogadás Háza vezetıségének és munkatársainak áldozatos
munkáját. 6 embert foglalkoztatnak a város tisztaságának megırzésére, akik szintén
kiváló munkát végeznek. Köszöni az együttmőködést a márciusi hirtelen jött
hóeséskor nyújtott segítségért is. Továbbra is fenntartja, hogy jót tenne az
ellátottaknak egy kis földmővelés és gyönyörködhetnének a munkájuk
eredményében. Ehhez mindenféle segítséget meg kíván adni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Elismerésre méltó a Házgyári út 1. szám alatti épületben végzett szakmai munka is.
Immár országosan híres az a pozitív fordulat, ami a „Pokoli Toronyban” történt.
Köszöni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiváló munkáját, további sok sikert
kíván.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
beszámolója a hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak
teljesítésérıl” címő elıterjesztést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése megtárgyalja és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot
elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
67/2013. (IV. 15.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalanellátást biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak teljesítésérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást
biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 7. mellékletét képezi.)
10. Tájékoztató a Közjóléti Iroda I. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetıje:
Az idıskorúak járadéka szociális ellátás megállapítása januártól már a járási hivatal
hatáskörébe tartozik, a Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíj pedig megszőnt.
Ebben a tájékozatóban ez a két ellátás még szerepel, mint áthúzódó kiadás. A
következı negyedévi tájékoztatóban ez a két ellátás már nem fog szerepelni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatót.

11. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság munkaterve szerint a soron következı ülés idıpontja május 20-a hétfı.
Mivel ez a nap ünnepnap, egyet ért-e azzal a Bizottság, hogy a soron következı ülés
idıpontja 2013. május 21-e kedd, 13.30 óra legyen?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
68/2013. (IV. 15.) határozata
a Közjóléti Bizottság soron következı ülésének idıpontjáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a soron következı ülésének idıpontját 2013. május 20-áról 2013. május 21-ére
módosítja.

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

Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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1. melléklet a Közjóléti Bizottság 61/2013. (IV.15) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a gyermekvédelmi szakellátás 2012. évi biztosításáról szóló beszámolójának
elfogadásáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a
továbbiakban: Közgyőlés) a „Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás
biztosításáról 2012 évben” címő elıterjesztést megtárgyalta, és a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó Központ szakmai és pénzügyi beszámolóját a
határozathoz tartozó melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Megállapítja, hogy 2012. évben a veszprémi gyermekek vonatkozásában az
ellátás tényleges költsége és a normatíva közötti különbözet 34.237.224 Ft
volt.
Az ellátásért Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 évben
35.128.892 Ft-ot utalt át a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
számlájára. A tényleges ellátási költségekbıl és a 2012. évben ténylegesen
megfizetett összegbıl adódó különbözetet – 891.688 Ft-ot (azaz
nyolcszázkilencvenegyezer-hatszáznyocvannyolc forintot) – az ellátási
szerzıdés 4. pontjában foglaltaknak megfelelıen 2013. május 15-ig a
Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ általános és egyetemleges
jogutódjának
vissza kell utalnia Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, az OTP Banknál vezetett 11748007-15430001 számú
pénzforgalmi bankszámlájára.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse a
Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság Veszprém Megyei
Kirendeltségének vezetıjét.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
Veszprém, 2013. április 25.
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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2. melléklet a Közjóléti Bizottság 62/2013. (IV.15) határozatához
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…../2013. (……) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi koncepciójáról
A 2014. évi költségvetés összeállítása során a következı alapelvek érvényesülését
kell biztosítani:
1. A 2013. évi intézményi mőködtetés tapasztalatai alapján ki kell dolgozni a
pénzügyi szabályozás és a feladatellátás összehangolását, meg kell határozni a
változtatás irányát, mértékét.
2. Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtási szabályainak ismeretében
ki kell dolgozni a 2014. évi finanszírozási bevételek és kiadások mértékét.
3. A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtása ismeretében ki kell
alakítani a 2014. évi vagyongazdálkodási irányelveket.
4. A 2014. évi költségvetés egyensúlyának érdekében felül kell vizsgálni az
önkormányzati kötelezettség vállalásokat.
Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
1. pont tekintetében:

Scher Ágota irodavezetı
Angyal Éva irodavezetı
Szödényi Kinga irodavezetı
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Schmidt István irodavezetı

2. pont tekintetében:

Scher Ágota irodavezetı

3. pont tekintetében:

Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı

4. pont tekintetében:

dr. Mohos Gábor jegyzı

Határidı:

2013. november 30.

Veszprém, 2013. április 25.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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3. melléklet a Közjóléti Bizottság 63/2013. (IV.15) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolójának elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:
Közgyőlés) „A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2012. évben” címő
elıterjesztést megtárgyalta, és a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten
Közhasznú Alapítvány ( a továbbiakban: Alapítvány) beszámolóját a határozathoz
tartozó melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse az
Alapítvány alelnökét.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

21

4. melléklet a Közjóléti Bizottság 64/2013. (IV.15) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolójának elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:
Közgyőlés) „A TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idısek átmeneti és tartós, bentlakásos ellátását biztosító Támasz
Idısek Otthona 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő elıterjesztést
megtárgyalta, és a TÁMASZ 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit
Kft. ( a továbbiakban: Nonprofit Kft.) beszámolóját a határozathoz tartozó melléklet
szerinti tartalommal elfogadta.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse az
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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5. melléklet a Közjóléti Bizottság 65/2013. (IV.15) határozatához
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézményének 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése „A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak teljes körő szociális
ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi tevékenységérıl” címő
elıterjesztést megtárgyalta, és a beszámolót a határozathoz tartozó melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse a
Társulást.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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6. melléklet a Közjóléti Bizottság 66/2013. (IV.15) határozatához
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (...) határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Támogató Szolgálat 2012 évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a
Közgyőlés) „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója
Támogató Szolgálat 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő
megtárgyalta, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a
Egyesület) beszámolóját a határozathoz tartozó melléklet szerinti
elfogadta.

továbbiakban:
a Veszprémi
elıterjesztést
továbbiakban:
tartalommal

A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse az
Egyesület elnökét.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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7. melléklet a Közjóléti Bizottság 67/2013. (IV.15) határozatához
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (...) határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza
intézményének 2012 évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:
Közgyőlés) „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan
ellátást biztosító Befogadás Háza 2012. évi feladatainak teljesítésérıl” címő
elıterjesztést megtárgyalta, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ( a
továbbiakban: Egyesület) beszámolóját a határozathoz tartozó melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse az
Egyesület elnökét.
Határidı:

2013. május 10.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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