JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. december 9-i 13.33 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár
Ferenc, Majoros Ildikó, 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 megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 7 fı
jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. A lejárt határidejő határozatokkal
kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt, az elnök, szavazásra bocsátotta a jelentéshez tartozó
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
159/2013. (XII. 9.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 153/2013. (XI. 18.) határozat, a 154/2013. (XI. 18.) határozat és a 155/2013. (XI.
18.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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
160/2013. (XII. 9.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I.
félévi munkatervének jóváhagyása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlakás gazdálkodási
koncepciójának elfogadása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

4.

Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a
veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk
helyreállításával kapcsolatban
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

5.

6.

Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1.
sz. (5054 hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a
Laczkó Dezsı Múzeumban” címő projekthez
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Beszámoló a Veszprémi Egyetemi
tevékenységérıl

Városi

Tanács

2013.

évi

Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
7.

Tájékoztató a 2013. évi nemzetközi kapcsolatokról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

8.

Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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9.

Közterület elnevezések
Elıterjesztı: Siklódi Levente elnök

10.

A Közjóléti Bizottság 2014. I. félévi munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

11.

A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre
utca felıli telekrész) ajándékozási elıszerzıdésének megszüntetése
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

12.

Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
2013. évi város-rehabilitációs tevékenységérıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

13.

Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
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?
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A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
161/2013. (XII. 9.) határozata
„A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
(A rendelet-tervezet a 2013. december 19-i közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I.
félévi munkatervének jóváhagyása
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 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
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162/2013. (XII. 9.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I.
félévi munkatervének jóváhagyása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I. félévi
munkatervének jóváhagyása” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlakás gazdálkodási
koncepciójának elfogadása
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 elıterjesztés bevezetı részében egy függvény mutatja be, hogy 1993-tól hogyan
változott a bérlakás-állomány Veszprémben. A 4749 bérlakásból mára összesen 164
maradt. Egy koncepciót tárgyalnak, ezért örült volna, ha az elıterjesztés a
lakásállomány változására vonatkozóan tartalmaz egy koncepcionális növekvı
függvényábrázolást. Az elıterjesztésbıl nem derül ki, hogy milyen elképzelések
vannak a bérlakás-állomány növelésére, noha erre égetı szükség lenne, többek
között a pályakezdı fiatalok segítése vagy akár a hajléktalanság megelızése miatt is.
Ehhez képest azt olvassa a koncepció pontjai között, hogy „Az önkormányzat
továbbra sem zárja ki önkormányzati bérlakások építését, melynek érdekében
folyamatos és jelentıs hangsúlyt kell fektetni az errıl szóló pályázatok figyelésére.”
Ugyanakkor szóba kerül az is, - de sokkal hangsúlyosabbnak kellene lennie – hogy
nem lakásépítésekre, hanem inkább lakásvásárlásokra, felújításokra lenne szükség,
és ezzel lehetne növelni a bérlakások számát. Összességében nem igazán látja, hogy
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a koncepcióban hol jelenik meg az a kitörési pont, mely lehetıséget ad a bérlakásállomány növelésére.
Kovács Zoltán a Városüzemeltetési Iroda irodavezetıje:
Valóban nem túl rózsás a kép, de ezt leginkább a jelenlegi gazdasági viszonyokkal
tudja párhuzamba hozni, ugyanis jelen pillanatban nem látja annak lehetıségét,
hogy az Önkormányzat bérlakást tudjon építeni, vagy vásárolni. A kitörési pontot a
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kidolgozásra kerülı Szociális Lakásügynökség
helyi intézményrendszere jelentheti. Bizonyos tárgyalások már el is kezdıdtek a
szóba jöhetı konstrukciókról, pl. magánszemélyektıl történı ingatlanbérlésrıl vagy
nem utolsó sorban a Házgyári út 1. szám alatti intézmény, különbözı szolgáltatási
szintő helyiségeinek az igénybevételérıl.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az elıterjesztés azt is tartalmazza, hogy egyes bérlık nem viselik gondját
bérleményeiknek, holott erre szerzıdésben vállaltak kötelezettséget. Ha a bérlık
gondos gazdái lennének a bérlakásaiknak, illetve ellenırizve is lenne, hogy
karbantartják-e azokat, akkor jobban meg lehetne óvni az önkormányzati tulajdon
értékét. Kéri képviselıtársát, hogy jelölje meg azt a forrást, amelybıl az
Önkormányzat tudna bérlakást venni vagy építeni.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az Önkormányzat elég sok forrást költött el különbözı „kirakat beruházások”-ra,
amit egy más szemlélető városvezetés másra költene el, pl. a lakhatás javítására. Ha
abból indul ki, hogy Ausztriában vagy Svájcban milyen százalékban élnek emberek
bérlakásokban és milyen konstrukcióban, akkor szerinte Magyarországon is ebbe az
irányba kellene elmozdulni és ebben Veszprém akár lehetne egy mintaértékő
település is, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság bevonásával.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Ausztria és Svájc nem Magyarország, ezt illene szem elıtt tartani.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetıje:
Az Önkormányzat bérlıkijelölési jogot vásárolt a Máltai Szeretetszolgálattól 10
lakás vonatkozásában. A lakások a Házgyári út 1. szám alatt vannak. A Pápai útról
elköltözik a Családok Átmeneti Otthona, a felszabaduló helyiségek szintén
bérlakásként fognak funkcionálni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Máltai Szeretetszolgálat nagyszerően megoldotta a hajléktalan ellátást is, ezért
bízik benne, hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére a szociális bérlakások terén
is sikereket fognak elérni. Valóban az lenne a jó, ami Ausztriában és Svájcban van,
de sajnos nem ezt örökölték, Magyarországon nem alakult ki az a tradíció, hogy sok
bérlakás legyen.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Maximálisan egyetért azzal, hogy a Máltai Szeretetszolgálat szociális területen
végzett munkája példamutató, ugyanakkor most tízes, húszas nagyságrendekrıl
beszélnek, mikor 20 évvel ezelıtt 5000-hez közelített a szociális bérlakások száma
Veszprémben. Annyira kiáltó a szociális bérlakás hiánya, hogy radikálisabb
lépéseket kellene tenni.
Némethné Károlyi Jolán a Közjóléti Bizottság tagja:
A közel 5000 darab bérlakás száma azért csökkent le ennyire, mert az akkori
önkormányzat nem tudta azokat fenntartani és az értékesítésük mellett döntött.
Akkoriban minden városban több bérlakás volt, egyes vállalkozók pl. abból éltek,
hogy lakásokat építettek és bérbe adták azokat. Ennek az idınek vége, most nincs
olyan gazdasági helyzet, hogy bárki bérlakásokba fektesse a pénzét. A „kirakat
beruházások”-kal kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy ezekre a
beruházásokra volt a pályázat kiírva, azt a pénzt nem lehetett szociális bérlakásokra
költeni.
Kovács Zoltán a Városüzemeltetési Iroda irodavezetıje:
Egy személyi változást jelent be, a bérlakásokkal foglalkozó munkatársa Szeivolt
Erzsébet nyugdíjba vonult, munkakörét Vassné Bodnár Viktória vette át.
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”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
163/2013. (XII. 9.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlakás gazdálkodási
koncepciójának elfogadása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlakás gazdálkodási
koncepciójának elfogadása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4. Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a
veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk
helyreállításával kapcsolatban
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?
Dr. Limbacher Gábor a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatója:
A mőtárgyak 350.000 Ft. értékben károsodtak. Az intézménynek ingó javakra nem
volt biztosítása. A biztosítóval voltak apró, de nem jelentéktelen vitáik, mint
például hogy a cserépkályha az ingóság része, vagy ingó vagyonelem. Végül is
sikerült elfogadtatni, hogy az ingatlan szerves része, így fizetik az újjáépítését.
Szabó Károlyné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az elıterjesztés 4. oldalán egy elírást talált:
„A biztosító felé a kárbejelentés megtörtént, a biztosító képviselıje 2014.12.05-én
helyszíni szemlét tartott...”
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kérte a hiba kijavítását.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
164/2013. (XII. 9.) határozata
a „Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a
veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk helyreállításával
kapcsolatban”
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címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a veszprémi
Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk helyreállításával kapcsolatban” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

5.

Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1.
sz. (5054 hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a
Laczkó Dezsı Múzeumban” címő projekthez
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?
Dr. Limbacher Gábor a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatója:
Két dolgot kíván elmondani, egyrészt a pályázat benyújtását követıen valóban nem
válaszoltak az engedélyezési tervre vonatkozó hiánypótlási felhívásra.
Másrészt a múzeum az ÁFA-t vissza tudja igényelni, tehát a 3 millió forint ÁFÁ-ra
vonatkozóan az a javaslata, hogy az idıleges kölcsön legyen, késıbb ık ezt
visszaadnák.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
165/2013. (XII. 9.) határozata
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a „Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1.
sz. (5054 hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a Laczkó
Dezsı Múzeumban” címő projekthez”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1. sz. (5054
hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a Laczkó Dezsı
Múzeumban” címő projekthez” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.

Beszámoló a Veszprémi
tevékenységérıl

Egyetemi

Városi

Tanács

2013.

évi

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 Önkormányzat és az egyetem közötti együttmőködési megállapodás
legfontosabb eleme a 12 évre szóló gazdasági stratégiai program megalkotása volt.
Tavaly júniusban tárgyaltak egy munkaközi anyagot, mely az irányelvekrıl szólt.
Van-e további fejlemény erre vonatkozóan?
T. Kiss Csaba minıségügyi vezetı:
Valóban a gazdasági stratégia lépései kerültek meghatározásra, ennek a lebontott és
kibontott változatára várhatóan a jövı év elsı negyedévében lesz reális esély. A
többi program már valamilyen módon megalapozta ezeket.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
166/2013. (XII. 9.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2013. évi
tevékenységérıl” címő projekthez”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2013. évi tevékenységérıl”
címő projekthez” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7.

Tájékoztató a 2013. évi nemzetközi kapcsolatokról
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, az elnök megköszönte a tájékoztatót.

8.

Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról
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:
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Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némethné Károlyi Jolán 14.03 órakor elhagyta az ülés helyszínét.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ügyvezetı igazgató úr „cz”-vel vagy „c”-vel írja a vezetéknevét? Az elıterjesztés
szöveges részében a Ferenczy, a határozati részében a Ferency megnevezés
szerepel.
Ferenczy Gábor Zoltán a Pro Veszprém Kft. ügyvezetı igazgatója:
Elmondja, hogy „cz”-vel írja a nevét.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
167/2013. (XII. 9.) határozata
a „Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft. ügyvezetı
igazgatójának megválasztásáról” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Némethné Károlyi Jolán 14.06 órakor visszatért az ülés helyszínére.
9.

Közterület elnevezések
Elıterjesztı: Siklódi Levente elnök

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:
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:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
168/2013. (XII. 9.) 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
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

10. A Közjóléti Bizottság 2014. I. félévi munkatervének meghatározása
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.
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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
169/2013. (XII. 9.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2014. I. félévi munkatervének
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Közjóléti Bizottság 2014. I. félévi munkatervének meghatározása”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 2014.
I. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyőlés 2014. I. félévi
munkatervének elfogadását követıen lép hatályba.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a napirendek
elıkészítéséért felelısöknek és az elıterjesztések elıadóinak a munkatervet
küldje meg.
Határidı:
2. pont tekintetében: 2013. december 31.
Felelıs:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Angyal Éva irodavezetı

11. A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre
utca felıli telekrész) ajándékozási elıszerzıdésének megszüntetése
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 jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
170/2013. (XII. 9.) határozata
„A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre utca
felıli telekrész) ajándékozási elıszerzıdésének megszüntetése”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre utca felıli
telekrész) ajándékozási elıszerzıdésének megszüntetése” 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. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
12. Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
2013. évi város-rehabilitációs tevékenységérıl
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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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
171/2013. (XII. 9.) határozata
a „Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft.
2013. évi város-rehabilitációs tevékenységérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft. 2013.
évi város-rehabilitációs 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 2013. december 19-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

13. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 14.10
órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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