JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. november 18-i 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, Majoros Ildikó, Némethné Károlyi Jolán, 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 és Némethné Károlyi Jolánt a Bizottság új tagját.
Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 7 fı jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes.
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
143/2013. (XI. 18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. 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
2. A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes
kérdéseirıl
szóló
21/2010.(VI.28.)önkormányzati
rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

3. Tájékoztató az intézményirányítási modell
tapasztalatairól és az intézmények mőködésérıl

kialakításának

Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
4. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrendszerő
személyszállítási közszolgáltatási szerzıdésének felülvizsgálatáról
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
5.

Tájékoztató a 2013-ban folyamatban lévı Uniós projektekrıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

6. Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
7. Szándéknyilatkozat a Támasz 2 Idısek Otthona Veszprém
Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerzıdés
módosítása tárgyában
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

szociális

Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
9. Közterület elnevezések
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
10.

A)
VMJV Egyesített Bölcsıdéje szervezeti- és mőködési
szabályzatának valamint szakmai programjának módosítása
B)
A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye szervezeti- és mőködési szabályzatának valamint
szakmai programjának módosítása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

11.

A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı

12.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2013. 1-9 havi gazdálkodásáról
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Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı
13.

Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

14.

Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1. 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 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 az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és a
rendelet-tervezetet 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
144/2013. (XI. 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
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rendelet módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
(A rendelet-tervezet a 2013. november 28-i közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
2. A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes
kérdéseirıl szóló 21/2010.(VI.28.)önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen 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 az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és a
rendelet-tervezetet elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
145/2013. (XI. 18.) határozata
„A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl
szóló 21/2010.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl szóló
21/2010.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és a rendelet-tervezet elfogadását.
(A rendelet-tervezet a 2013. november 28-i közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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3.

Tájékoztató
az
intézményirányítási
modell
tapasztalatairól és az intézmények mőködésérıl

kialakításának

Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Az elıterjesztés az ISZSZ és a VKSZ Zrt. tevékenységét külön fejezetként mutatja
be. Annak érdekében, hogy mindkét szervezet tevékenységének értékelése korrekt
legyen és semmiféle megkülönböztetı gondolat senkiben ne merüljön föl, szeretné
rögzíteni, hogy amit a VKSZ Zrt. tevékenységét értékelı fejezet bevezetı részében
írt, az ugyan úgy igaz az ISZSZ-re is. Az ISZSZ-szel kapcsolatos együttmőködésrıl
az intézményvezetıktıl túlnyomórészt pozitív visszajelzéseket kaptak. Ezt a
Közgyőlés elé kerülı elıterjesztés már tartalmazni fogja. Összességében a két
szervezet munkájával elégedettek, de van még mit javítani a munka minıségén, és
az együttmőködésben is. Az átszervezésre vonatkozó döntés helyes volt és 10
hónap elteltével talán még nem is várható el, hogy minden zökkenımentes legyen.
Az elıterjesztés 4. oldalán az alábbi mondatot egy szóval szeretné kiegészíteni:
„A fent leírtakra tekintettel a gazdasági ügyintézı biztosítása az intézményeknél a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ.” helyesen a következı: „A fent leírtakra tekintettel a
gazdasági
ügyintézı
biztosítása az intézményeknél a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata.”
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elmúlt pénteken, miközben a gyermekét várta a Lovassy László Gimnázium
elıtt, akaratlanul egy telefonbeszélgetés fültanúja volt. Az iskola igazgatója próbált
segítséget kérni a VKSZ Zrt.-tıl egy betörött ablak miatt. A válasz elıször elutasító
volt, péntek délutánra való hivatkozással. Biztonsági okokból a javítást
mindenképpen el kellett végezni, végül is egyezség született és jött a segítség.
Furcsa volt, hogy kicsit kérették magukat, nem jöttek azonnal elvégezni a javítást,
de az a lényeg, hogy megoldódott a dolog.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni, hogy a tájékoztató elkészült, ugyanakkor kissé optimistának érzi az
összegzést:
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„Összességében elmondható - a kezdeti nehézségeket leszámítva -, hogy az intézményirányítási
modell a várakozásoknak megfelelıen jól mőködik és jelenleg beavatkozást nem igényel….”.
Az anyagból kiderül, hogy vannak olyan területek, ahol létszámhiánnyal küzd a
rendszer, például a köznevelési intézményeknél a gazdasági ügyintézı, az óvodáknál
az udvaros munkakör tekintetében. Le van írva, hogy a reggeli feladatok – például
hó-eltakarítás – elvégzése okoz némi gondot. Ez azt is jelentheti, hogy esetleg
órákon át nem lehet bejutni egy-egy óvodába, vagy ez konkrétan milyen
problémákat okozhat?
Örült volna, ha a tájékoztatóhoz csatolnak egy létszámadatokról szóló
dokumentumot, mely megmutatja a korábbi és a mostani adatokat.
A Laczkó Dezsı Múzeum és az Eötvös Károly Könyvtár csak az ISZSZ
szolgáltatásait veszi igénybe, a mőszaki karbantartást saját szervezettel végzi. Ezen
intézményekkel több ízben egyeztetéseket folytattak a mőszaki fenntartás és
karbantartás szolgáltatások központosított rendszerébe való becsatlakozásukkal
kapcsolatban. Hogy állnak ezek az intézmények a központosított rendszerbe való
csatlakozáshoz?
Józsa Tamás kabinetfınök, a Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport vezetıje:
Az anyag optimista hangvételét a kapott levelek, vélemények alapján alakították ki.
Az elıterjesztés a feladat végrehajtásról szól, a létszámadatokról korábban már
tájékoztatták a Közgyőlést. A múzeum és a könyvtár fogadókészek a mőszaki
fenntartás és karbantartás szolgáltatások magasabb szintő igénybevételére.
Némedi Lajos alpolgármester:
Ha nem lennének optimisták, már régen rossz lenne, és akkor fel kellene állniuk.
Az átszervezés még nincs lezárva, még nem mőködik minden tökéletesen, de jó
volt a Közgyőlés döntése. A létszámhiányok további együttmőködési
hatékonysággal javíthatóak, kiküszöbölhetıek. A létszámadatokról szóló kimutatást
a 2013-as év lezárását követıen 2014. év elején fogják elkészíteni. Egyúttal arról is
tájékoztatni fogják a Közgyőlést, hogy mennyi megtakarítást eredményezett az
átszervezés.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
2011-ben egy-egy hómarót ajándékozott a Ringató Óvodának és a Vackor
Bölcsıdének. Az intézményekben karbantartó dolgozik, akinek dolga a hóeltakarítás is. Bízik benne, hogy a gépeket használni fogják, annak érdekében, hogy
az óvodákba való bejutás télen zökkenımentes legyen.
Más kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatót.

4.

Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrendszerő
személyszállítási közszolgáltatási szerzıdésének felülvizsgálatáról
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Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Relatíve szerencsés helyzetben van Veszprém városa. Az Önkormányzat jelenleg
hatályos személyszállítási közszolgáltatási szerzıdése 2014. december 31-én jár le.
Ekkor újabb pályázat kiírására kerül majd sor. Bízik benne, hogy 2015-tıl
fokozatosan és folyamatosan olyan gépjármőpark áll majd rendelkezésre, amely
minıségében, környezetkíméletessége tekintetében sokkal korszerőbb lesz, mint a
jelenlegi. A jelenlegi szolgáltató erejéhez mérten maximálisan biztosítja a
szolgáltatást.
Majoros Ildikó a Közjóléti Bizottság tagja:
Egyik kolléganıje a Tüzér utcai gyermekotthonban dolgozik. Veszprémi lakos, de
hétvégén már 17.00 órakor el kell indulnia otthonról, hogy 18.00 órára beérjen a
munkahelyére. Nagyon megritkították a hétvégi buszjáratokat. A vidékieknek még
csak csatlakozásuk sincs, gyalog mennek ki a gyermekotthonba.
Némethné Károlyi Jolán a Közjóléti Bizottság tagja:
Idıs emberek kérését tolmácsolja. A Haszkovó utcában élnek és sokuknak van
kiskertje Csatár hegyen. A busz a hegyre nem viszi fel ıket, nehéz nekik
felgyalogolni a kertekhez. Van-e arra mód, hogy tavasztól késı ıszig a kerti
munkálatok ideje alatt egy busz reggel felvigye ezeket az embereket és egy busz
késı délután visszahozza ıket?
Némedi Lajos alpolgármester:
Köszöni az észrevételeket, az információkat eljuttatja az illetékes személyhez.
Más kérdés, hozzászólás nem volt a Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatót.
5.

Tájékoztató a 2013-ban folyamatban lévı Uniós projektekrıl
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
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke megköszönte a
tájékoztatót.
6. Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése
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 van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az elıterjesztés hivatkozik az Új Nemzedékek Jövıjéért Programra, amely
részeként jelenleg egy 3 Mrd Ft-os fejlesztés indult el az ifjúsági szektorban.
Van-e konkrét kapcsolat a 3 Mrd Ft-os fejlesztés és a veszprémi ifjúsági koncepció
között? Milyen átfedés keletkezik ebbıl? Másrészt tartható-e az ifjúsági koncepció
–határozati javaslatban szereplı - ütemezése?
Janzsó Ádám a Várfok Alapítvány ügyvezetıje:
A kapcsolat a fejlesztés és a koncepció között az, hogy meg kell nézni, hogyan lehet
megosztani a feladatotokat a városban lévı ifjúsági iroda és egyéb ifjúsági
szervezetek között. Az ifjúsági stratégia megalkotásához szükséges folyamatok
közel egy éve zajlanak, amely során elsı feladatként egy „nagymintás”
ifjúságkutatás elıkészítése volt szükséges. A határidıket tudják tartani, elkészült a
kérdıív, már csak a technikai véglegesítés van hátra. A kérdezıbiztosok felkészítése
is zajlik. A lekérdezések és a „nagymintás” kutatás eredményei figyelembevételével
egy széles körő társadalmi vita elindítása a cél. A társadalmi egyeztetés során
beérkezı észrevételekkel kiegészülve jövıre kerülhet sor az ifjúsági stratégia
elfogadásra.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A határozati javaslat szerint az ütemezés elsı két lépése:
„2014. február 28. Adatok kiértékelése,
2014. március 31. Társadalmi egyeztetés”
Egy hónap elég lesz az egyeztetésre, vagy ez folyamatos?
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Janzsó Ádám a Várfok Alapítvány ügyvezetıje:
Igen az egyeztetés a beérkezı javaslatok függvényében folyamatos lesz.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés 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
146/2013. (XI. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város ifjúsági koncepciójának elıkészítése” címő
elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7. Szándéknyilatkozat a Támasz 2 Idısek Otthona Veszprém
Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerzıdés módosítása
tárgyában
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 van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.

9

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés 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
147/2013. (XI. 18.) határozata
a „Szándéknyilatkozat a Támasz 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó
Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerzıdés módosítása tárgyában”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Szándéknyilatkozat a Támasz 2 Idısek Otthona Veszprém Szociálisellátó
Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerzıdés módosítása tárgyában” címő
elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

szociális

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 van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetıje:
A koncepciót ma a Szociálpolitikai Kerekasztal is tárgyalja. A szociális törvény
értelmében bekérték a nemzetiségi önkormányzatok és az intézményvezetık
koncepcióról alkotott véleményét is. A vélemények még valószínőleg tovább
formálják a koncepciót, a Közgyőlés elé kerülı anyag lesz a végleges.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
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Szerencsésebbnek tartotta volna, ha a Kerekasztal ülése megelızi ezt a bizottsági
ülést, mert az ott megfogalmazott javaslatokat most tárgyalhatnák. A koncepció
kemény és kritikus mondatokat is tartalmaz, pl. az összegzésben olvasható, hogy:
„A bölcsıdék szakmai – személyi feltételei adottak, de nagyon fontos és már az elızı
felülvizsgálatban is prioritásként említett feladat volna a bölcsıde épületeinek állagmegóvása,
felújítása. A jelenlegi lelakott körülmények (pl. omló vakolatok) nem csupán barátságtalanok,
hanem balesetveszélyesek is!”
Jelenleg Veszprémben vannak olyan bölcsıdék, ahol balesetveszélynek vannak
kitéve az odajáró gyermekek és az ott dolgozó közalkalmazottak?
A jelenlegi közfoglalkoztatási rendszer mennyiben járul hozzá a közfoglalkoztatott
személyek munkaerıpiacra való visszajuttatásához? Mik a tapasztalatok? A
közfoglalkoztatás a foglalkoztatási statisztikát javítja, vagy valóban segít a
munkaerıpiacra való visszatérésben?
Az idén több feladat, intézmény állami fenntartásba került. Milyen lehetıségek
vannak arra, hogy az önkormányzati szint, kezdeményezı legyen az állami
fenntartó irányába olyan területeken ahol esetleg hiányosságok vannak az
ellátásban? Itt arra gondol, hogy továbbra sem megoldott a pszichiátriai és a
szenvedélybetegek átmeneti gondozása. Sokan várnak ezekre a szakellátásokra.
Kevés szociális bérlakás van Veszprémben. Többször javasolta a Közgyőlésnek,
hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel koncepcionálisan, de a többség nem
támogatta. Jelen anyag is azt fogalmazza meg, hogy nagyon fontos lenne a szociális
bérlakás állomány felújítása és bıvítése.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetıje:
Közfoglalkoztatás, nemcsak az Önkormányzatnál, hanem az intézményekben is
van, ezért most nem tud pontos választ adni, de a Közgyőlésre készít errıl egy
összesítést. A bölcsıdékkel kapcsolatos állítást enyhe túlzásnak tartja, a leomló
vakolat miatt nem minısíthetıek balesetveszélyesnek. A felújításokat folyamatosan
végzik a költségvetés függvényében. A mőszaki kollégák az épületek állagát
folyamatosan ellenırzik, jelzik amennyiben balesetveszély áll fenn. A szociális
bérlakásokra vonatkozó kérdésre Kovács Zoltán irodavezetı tudna pontosan
válaszolni. İ jelenleg annyit tud, hogy ez ügyben, folynak már tárgyalások. A
kérdést továbbítja a Városüzemeltetési Iroda felé.
Mészáros Éva a Közjóléti Iroda csoportvezetıje:
A közfoglalkoztatással kapcsolatban igaz, hogy statisztikai adatok nem állnak a
rendelkezésükre, de az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tekintetében
elmondható, hogy amennyiben volt üres álláshelyük ık kerültek felvételre. A
közfoglalkoztatás a szabad munkaerıpiacra való visszakerülést szolgálja, mert a
foglalkoztatott minden nap felkel, munkába megy, emberek között van,
tulajdonképpen a befelé fordulást, a depressziót kompenzálja. Erre szokta azt
mondani, hogy a 47.000 Ft. nagyon kevés, de sokkal több, mint Huszonkettı- ezer
valahány százforintos segély. Arról nem beszélve, hogy a közfoglalkoztatotti bérért
dolgozik, a segélyt meg a központi költségvetésbıl kell kifizetni. A bölcsıdékkel
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kapcsolatban valószínőleg a koncepció arra utal, hogy elavult épületekben folyik a
gondozás. Az „NDK típusú” épületek, ha nincsenek folyamatosan felújítva valóban
életveszélyessé válhatnak, de a fenntartói és a mőködést engedélyezı szerv
ellenırzései ezt nem állapították meg, hiszen akkor nem is mőködhetne a bölcsıde.
Tehát a koncepció bölcsıdékkel kapcsolatos állítása, inkább állagmegóvásra utal.
A gyermekvédelmi szakellátás, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek és a
fogyatékos személyek átmeneti ellátása állami feladat lett. Az „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza is állami fenntartásba került,
ezért kellet az Önkormányzatnak új intézményt létrehozni a fogyatékosok nappali
ellátására. Az állami fenntartásba került intézmények ellátási területe viszont bıvült,
tehát más intézményben is elhelyezhetıek a veszprémi lakosok. Az más kérdés,
hogy konkrétan földrajzilag nem itt helyezkedik el az intézmény, de gyakorlatilag az
állami fenntartással a lehetıségek is kibıvültek. Kezdeményezni lehet a Szociális és
Gyermekvédelmi Fıigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségénél, a vezetıje
Rybár Judit, de az ellátási területe bıvítése miatt a szakellátások tekintetében hiány
igazán nem generálódott.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Túlzásnak tartja, azt az állítást, hogy a bölcsıdék életveszélyesek. A vakolat a
beázások következtében mállik le. Az „NDK típusú” épületek kiváltása
elkezdıdött, jelenleg a Ringató óvoda átépítése zajlik. Közel 40 éve mőködnek
ezekben az épületekben a gyermekintézmények és jól mőködtek, most is jól
mőködnek, csak korszerőbb épületek kellenek.
Dr. Albert József a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola tanszékvezetı tanára:
Nem tudja pontosan, hogy a bölcsıdékre vonatkozó mondat miért és hogy került
bele ilyen éllel a koncepcióba, utána fog járni.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban egymásnak nagyon ellentmondó adatok
találhatók. Veszprémben alacsony a munkanélküliségi ráta, viszont a 2011-es
népszámlálási adatok szerint Veszprémben 10%-os a munkanélküliség. Igen,
érdemes lenne egy olyan kimutatást készíteni, amely ténylegesen megmutatja, hogy
a közfoglalkoztatásból vezet-e út vissza a munka világába.
Ha már nála a szó, az ifjúsági koncepcióhoz szeretné elmondani, hogy Oláh Miklós
készített egy országos szociológiai kutatást. Abban nem voltak ifjúsággal
kapcsolatos kérdések? Nem látta ezt a kutatást, ı is kíváncsi lenne az eredményére.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
148/2013. (XI. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9. Közterület elnevezések
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 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 az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó 1. számú 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
149/2013. (XI. 18.) határozata
a „Közterület elnevezések”
címő elıterjesztésrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezések” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 1.
számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
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
150/2013. (XI. 18.) határozata
a „Közterület elnevezések”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezések” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 2.
számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 3. számú
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
151/2013. (XI. 18.) határozata
a „Közterület elnevezések”
címő elıterjesztésrıl
14

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezések” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 3.
számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 4. számú
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
152/2013. (XI. 18.) határozata
a „Közterület elnevezések”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezések” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 4.
számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

10. A)
VMJV Egyesített Bölcsıdéje szervezeti- és mőködési
szabályzatának valamint szakmai programjának módosítása
B)
A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
szervezeti- és mőködési szabályzatának valamint szakmai
programjának 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
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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:
Az „A” jelő elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat az elıterjesztés 3. oldalán
található. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
153/2013. (XI. 18.) határozata
VMJV Egyesített Bölcsıdéje szervezeti és mőködési szabályzatának
valamint szakmai programjának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága a VMJV Egyesített Bölcsıdéje szervezeti és mőködési szabályzatát
valamint szakmai programját az A) jelő határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a szervezeti és mőködési
szabályzatot valamint szakmai programot jóváhagyó bizottsági határozatot
küldje meg az intézmény vezetıjének.
Határidı:
2. pont tekintetében: 2013. november 25.
Felelıs:
dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Angyal Éva irodavezetı
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A „B” jelő elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat az elıterjesztés 4. oldalán
található. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.
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
154/2013. (XI. 18.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
szervezeti és mőködési szabályzatának valamint szakmai programjának
módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
szervezeti és mőködési szabályzatát valamint szakmai programját a B) jelő
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a szervezeti és
mőködési szabályzatot valamint szakmai programot jóváhagyó bizottsági
határozatot küldje meg az intézmény vezetıjének.
Határidı:
2. pont tekintetében: 2013. november 25.
Felelıs:
dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Angyal Éva irodavezetı
11. A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyása
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
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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:
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Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat az elıterjesztés 4. oldalán található.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
155/2013. (XI. 18.) határozata
a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága megtárgyalta a „VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása” címő elıterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény átfogóan
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Angyal Éva irodavezetıt, hogy a döntésrıl, a
határozat megküldésével, tájékoztassa a VMJV Egészségügyi Alapellátási
Intézmény intézményvezetıjét.
Határidı:

2-es pont vonatkozásában: 2013. november 30.

Felelıs:

2-es pont
irodavezetı

vonatkozásában:

Angyal

Éva

12. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2013. 1-9 havi 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
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.
13. Kulturális intézmények Alapító okiratának 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 elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az Alapító Okiratok módosítására többek között azért kerül sor, mert a bábszínház
és a Petıfi Színház esetében telephelyként megjelölésre kerül a Láhner György utca
8. Mennyire vált be az új helyszín – mindkét intézmény tekintetében – a mőhelyház
és raktár mőködtetésére?
Csík Richárd kulturális referens:
Erre a kérdésre igazgató úr tud válaszolni.
Oberfrank Pál a Veszprémi Petıfi Színház igazgatója:
Beköltöztek és tudnak gyártani. A feltételek szőkebb teret biztosítanak a gyártásra,
de legfıképpen a raktározásra. Ez utóbbit meg kell oldani, ezért pótelıirányzatot
kezdeményeztek a polgármester úrnál. Több mint 16 millió forintról van szó.
Jelenleg revizorok vizsgálják, hogy indokolt-e a pótelıirányzat.
Megkérdezték a Kabóca Bábszínháztól, hogy a bentlakással felmerülı költségek
(kamerázás, tőzoltó-készülékek) és a rezsi rájuk esı részét állják-e, a válasz az volt,
hogy erre a költségvetésükben nincs pénz. Tehát a mőhelyház mőködik, de hogy
milyen áron, ez a kérdés.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó 1. számú 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
156/2013. (XI. 18.) határozata
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
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
157/2013. (XI. 18.) határozata
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 3. számú
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
158/2013. (XI. 18.) határozata
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kulturális intézmények Alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 3. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. november 28-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
14. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és a nyilvános ülést
14.38 órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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