JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2014. november 17-i 13.33 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

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

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár
Ferenc, Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Stigelmaier Józsefné,
Domonkos Zsolt, Janicsekné Ádám Györgyi, Szabó Károlyné és Takács Eszter a
Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 9 fő jelen van, tehát a
Bizottság határozatképes. A napirendek sorrendjére vonatkozóan két kérés is
érkezett, ennek megfelelően tesz javaslatot az ülés napirendjére.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
104/2014. (XI. 17.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendje a következő:
1.

A Közjóléti Bizottság ügyrendjének megalkotása és elfogadása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán elnök

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3.

A Petőfi Színház 2013/2014. évi művészeti évadának szakmai
beszámolója
Előterjesztő: Oberfrank Pál igazgató

4.

A Veszprémi Petőfi Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Oberfrank Pál igazgató

5.

A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

6.

A Veszprém Városi Idősügyi Tanács megalakulása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

7.

Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület
között a Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének
vonatkozásában megkötött bérleti szerződés megszűntetése
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

8.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

9.

Tag delegálása a VMJV Egyesített Bölcsődéje személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény érdekképviseleti
fórumába
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

10.

A „Kozmutza Flóra Alapítvány - Értelmileg Sérült Gyermekekért”
civil szervezettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11.

Tájékoztató a 2014 évben folyamatban
pályázatokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12.

Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
ingyenes átruházásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13.

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a
csatlakozó projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának,
valamint az ágazati programok jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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lévő

Európai

Uniós

14.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2013/2014. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Előterjesztő: Székely Andrea igazgató

15.

Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1.

A Közjóléti Bizottság ügyrendjének megalkotása és elfogadása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán elnök

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Egy problematikus pontot talált az ügyrend tervezetben. Az I. fejezet 4. pontjában
az utolsó mondat így szól: „Rendkívüli bizottsági ülés összehívása esetén az előterjesztést
előzetesen nem kötelező megküldeni.” Teljesen nonszensznek tartaná, ha a Bizottsági
tagoknak úgy kellene dönteniük, hogy az előterjesztést nem ismerik. Ráadásul ez a
mondat ugyanezen fejezet 8. pontjában foglaltaknak is ellentmond azaz, sürgősségi
indítvány esetében az előterjesztést az ülést megelőző nap 16.00 óráig ki kell
küldeni. Akkor hogy képzelhető el az, hogy rendkívüli bizottsági ülés esetén nem
kötelező kiküldeni az anyagot?
Dr. Dancs Judit az Önkormányzati Csoport csoportvezetője:
Javasolja, hogy a „Rendkívüli bizottsági ülés összehívása esetén az előterjesztést előzetesen nem
kötelező megküldeni.”mondatot töröljék az ügyrendből.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A javaslatot elfogadja, egyben felhívja a Bizottság tagjainak figyelmét az ügyrend II.
fejezet 8. pontjában foglaltakra. Nyomatékosan kéri ezen rendelkezések betartását.
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök az elhangzott módosítással
együtt szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
105/2014. (XI. 17.) határozata
„A Közjóléti Bizottság ügyrendjének megalkotása és elfogadása”
című előterjesztésről
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „A Közjóléti Bizottság ügyrendjének megalkotása és elfogadása” című
előterjesztést megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
egyidejűleg a bizottság ügyrendjét szabályozó 40/2013. (II. 18.) határozat hatályát
veszti.

2.

A bizottság felkéri az elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a bizottság tagjainak
küldje meg.
Határidő a 2. pont vonatkozásában:
2014. november 27.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
2. Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
106/2014. (XI. 17.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
3. A Petőfi Színház 2013/2014. évi
beszámolója
Előterjesztő: Oberfrank Pál igazgató

művészeti

évadának

szakmai

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Akik járnak színházba, azok látják, hogy milyen magas színvonalú munka folyik,
jómaga és Eperjes Károly mindent megtesznek azért, hogy a következő évadban is
ez a tendencia folytatódjon.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló tömör, korrekt. A városvezetés részéről köszöni a színház nagyszerű
munkáját.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köszöni a lényegre törő beszámolót. Kaptak egy kimutatást a nézőszámokról,
melyek valóban tiszteletreméltóak. Van-e arról kimutatás, hogy mennyi a fizető
nézők száma?
Kiemelkedő siker a Játékszín tevékenysége. Viszont az itt játszott darabok
viszonylag kis előadásszámot élnek meg. Van-e arra valamilyen mozgástér, hogy
még több emberhez juthassanak el ezek a kivételes színházi élmények?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Természetesen készül kimutatás a napi jegybevételről. Ez azért is fontos, mert a
TAO-t ennek alapján számolják. A Játékszín, valóban nehéz ügy, például az
„Agónia”-át, hatszor, nyolcszor játszották, utána elfogytak a nézők. Ebben a szoros
költségvetésben el kell gondolkodniuk, hogy mit engedhetnek meg maguknak.
Egyelőre évi kettő előadás a cél, de bízik benne, hogy emelkedni fog a
költségvetésük bevételi oldala.
5

Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az igazgató úr újraválasztásával is bebizonyosodott, hogy a színház a veszprémi
lakosság érdekeit szolgálja. Bízik benne, hogy a költségvetés méltó lesz a
színházhoz. Reméli, hogy a műhelyház bevétele jobb lesz, mint az elmúlt évben. A
2014/2015-ös évadhoz sok sikert kíván!
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
107/2014. (XI.17.) határozata
a Petőfi Színház 2013/2014. évi művészeti évadának
szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Petőfi Színház 2013/2014. évi művészeti évadának szakmai
beszámolója” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Petőfi Színház 2013/2014. évi művészeti évadának
szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
2.) A Bizottság felkéri Józsa Tamás kabinetfőnököt, hogy a bizottsági
határozatot küldje meg a Petőfi Színház igazgatójának.
Határidő: 2014. november 21.
Felelős: Józsa Tamás kabinetfőnök
4. A Veszprémi Petőfi Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Oberfrank Pál igazgató
Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
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Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Az SzMSz módosításának legfontosabb oka, hogy életszerűvé kívánta tenni. Némi
mozgás volt a humánerőforrás területén, mert nehéz a feladatra alkalmas embereket
találni. A legfőbb változás, hogy Kellerné Egresi Zsuzsannát nevezte ki
igazgatóhelyettesnek, aki végre a helyére került. 20 éve dolgozik a színházban,
értékesítési vezetőként és egyben művészeti főtitkárként, de mindig is több feladat
hárult rá, mint amit a munkaköri leírása tartalmazott. Másrészt jónak látta azt, hogy
ha ő nem tud itt lenni, valaki képviselje a színházat. Új gazdasági vezetőt is talált
már, akivel nemsokára elkezdik a közös munkát. Ami megnehezíti a dolgát az a
szakszervezet, de már jó úton vannak a megegyezés felé.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A szakszervezetek jelentős szerepet töltenek be a munkahelyeken. A velük való
egyeztetésből akár egy jobb minőségű együttműködés is kikerekedhet. Mi indokolja
a művészeti főtitkár és az értékesítési vezető munkakörök összevonását? Ez esetleg
egy bevált modell? Van erre példa más színháznál is? Olvasta az előterjesztésben,
hogy közfoglalkoztatottak is dolgoznak a színházban. Mi a feladatuk, mennyire
váltak be?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Ahogy mondta, életszerűvé kívánta tenni az SzMSz-t, az legyen benne, ami van az
életben. Kellerné Egresi Zsuzsannára eddig is több feladat hárult, mint amit a
munkaköri leírása tartalmazott. A másik kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy
közfoglalkoztatottakat a raktározásban és a költöztetésben alkalmaztak, és igen, jól
beváltak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A szakszervezet a munkavállalók érdekeit szolgálja, sajnos a munkaadóval szemben.
Javasolja, az együttműködést, akár kompromisszumok árán is.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
108/2014. (XI.17.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Veszprémi Petőfi Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat 1. és 2. mellékletében szereplő tartalommal.
2.) A Bizottság felkéri Józsa Tamás kabinetfőnököt, hogy a bizottsági
határozatot küldje meg a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának.

Határidő: 2014. november 18.
Felelős: Józsa Tamás kabinetfőnök
5.

A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Köszönti a Közjóléti Bizottság új tagjait. Ez a Bizottság fontos szerepet tölt be a
Közgyűlési döntések előkészítésében, illetve vannak olyan hatáskörök, amelyekben
a Bizottság dönt. A közös munkához sok sikert kíván mindenkinek. Az
előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A szociálisan rászorultakat eltemetteti a város a kijelölt parcellában. Utána mi lesz a
sírokkal? Nem feltételezi a gondatlanságot. Milyen későbbi temetőrendet kívánnak
azon a területen megvalósítani? Nehogy a végén egy elhanyagolt terület jöjjön létre
a kijelölt területen.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Különbséget kell tenni a köztemetés és a szociális temetés között. A szociális
temetés nem függ a szociális rászorultságtól. A szociális temetés azt jelenti, hogy a
temetésre kötelezett vagy az eltemettető, saját maga gondoskodik az eltemettetésről
vagy annak nagy részéről. Köztemetés akkor történik, ha valaki pl. anyagi okok

8

miatt nem képes eltemettetni a hozzátartozóját, és az Önkormányzat teszi meg
helyette.
Horváth Zoltán a „VKSZ” Zrt. városgazdálkodási igazgatója:
A szociális temetésnek az a lényege, hogy a sírhelyet az állam ingyen biztosítja az
önkormányzatokon keresztül. A sírhelymegváltás 25 évre szól. Amennyiben a
hozzátartozók elhanyagolják a sírokat, ugyanaz történik majd, mint most a többi
sírral, a temetőgondnokság fogja gondozni. Ők abban bíznak, hogy nem fogják
elhanyagolni ezeket a sírokat.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Van-e arra lehetőség, hogy a megállapodás keretében a hozzátartozó a sírhely
kötelező gondozását is vállalja?
Tóth János a „VKSZ” Zrt. temetőgondnoksága üzemvezetője:
A sírok gondozása a kegyeleti jog gyakorlása. Erről jogszabály nem rendelkezik.
Senkitől sem tudják számon kérni a kegyeleti jog gyakorlását.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
109/2014. (XI. 17.) határozata
A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről
szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és rendelet-tervezet elfogadását.
6. A Veszprém Városi Idősügyi Tanács megalakulása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Az Idősügyi Tanács újjáalakítása van folyamatban. Ma délután 15.00 órakor
szeretne elköszönni a hivatalban lévő tanács tagjaitól és egyben megköszönni az
eddigi munkájukat. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tanács tagjává a következő
önkormányzati képviselőket delegálja: Gerstmár Ferenc, Halmay György,
Stigelmaier Józsefné, dr. Strenner Zoltán és Némedi Lajos. A Közgyűlési döntést
követően az Idősügyi Tanács december 19-éig megalakul, majd ezt követően
elkezdi működését. A tanács megbízatása 5 évre szól.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a tanács megbízatásának ideje megegyezik az
önkormányzati képviselők mandátumával?
Némedi Lajos alpolgármester:
Igen.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
110/2014. (XI. 17.) határozata
a Veszprém Városi Idősügyi Tanács megalakulása
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém Városi Idősügyi Tanács megalakulása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
7.

Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület
között a Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének
vonatkozásában megkötött bérleti szerződés megszűntetése
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
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http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előterjesztés szerint a projekt 2015 első félévére valósul meg. Megtudhatnának
erről esetleg több részletet? Tartható ez a határidő?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Titkárság irodavezetője:
A Családok Átmeneti Otthona önkormányzati fenntartásból átkerült az
intézményfenntartó társuláshoz. A pályázati felhívás útmutatója nem tartalmazta,
hogy intézményfenntartó társulások is lehetnek kedvezményezettjei a pályázatnak.
Időközben az útmutatót módosították, így már az intézményfenntartó társulás is
kedvezményezettje lehet a pályázatnak. Most már el lehet kezdeni a projekt
megvalósítását. A másik fontos szál, egy változás bejelentés, ami a megvalósulás
helyszínét illeti. Az intézmény a Házgyári út 1. szám alatt kerülne kialakításra. Itt
még nincs előrelépés. Ennek a jóváhagyása érdekében holnap lesz egy helyszíni
bejárás. Úgy gondolják, hogy ez engedélyezésre fog kerülni és január elsejétől a
projekt az új projektgazdához kerül és az új helyszínen a megvalósulás szakaszába
ér. Akkor még van esély arra, hogy a jövő év első felében az összes műszaki
beavatkozás megvalósuljon és a projekt elszámolása jövő év szeptemberéig
megtörténjen.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
111/2014. (XI. 17.) határozata
Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület között a
Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének vonatkozásában
megkötött bérleti szerződés megszűntetése
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület között a
Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének vonatkozásában megkötött
bérleti szerződés megszűntetése” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
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javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
8.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
112/2014. (XI. 17.) határozata
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött bérlőkijelölési
jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
9.

Tag delegálása a VMJV Egyesített Bölcsődéje személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény érdekképviseleti
fórumába
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
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Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
113/2014. (XI. 17.) határozata
a Tag delegálása a VMJV Egyesített Bölcsődéje személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti intézmény érdekképviseleti fórumába
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Tag delegálása a VMJV Egyesített Bölcsődéje személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti intézmény érdekképviseleti fórumába” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
10.

A „Kozmutza Flóra Alapítvány - Értelmileg Sérült Gyermekekért”
civil szervezettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
114/2014. (XI. 17.) határozata
A „Kozmutza Flóra Alapítvány - Értelmileg Sérült Gyermekekért” civil
szervezettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A „Kozmutza Flóra Alapítvány - Értelmileg Sérült Gyermekekért” civil
szervezettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
11.

Tájékoztató a 2014 évben folyamatban
pályázatokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

lévő

Európai

Uniós

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.
12.

Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
ingyenes átruházásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
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Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
115/2014. (XI. 17.) határozata
a Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes
átruházásáról
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásáról” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
13.

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a
csatlakozó projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának,
valamint az ágazati programok jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A 2. számú melléklet 3. oldalán szereplő hulladékhasznosító mű megépítését milyen
technológiával tervezi az Önkormányzat? Maradt-e a régebbi elképzelés vagy
történt változás?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Titkárság irodavezetője:
Nincs változás. Van egy technológia gazda, akivel évek óta tárgyal az
Önkormányzat. Ez egy német energetikai nagyvállalat. Az ő rendszerüket szeretné
az Önkormányzat megvalósítani. Ez a technológia lakossági hulladékból készít
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magas éghetési tulajdonságokkal rendelkező fűtőanyagot. A lakossági hulladék nem
a föld alá kerülne, hanem egy értékesíthető hasznos termék válna belőle.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ha évek óta tárgyalnak ezzel a társasággal, akkor gondolja, hogy magáról a
technológiáról is esett szó. Konkrétan milyen technológiával kívánják megépíteni
ezt a hulladékhasznosító művet? Milyen infrastrukturális vonatkozásai lesznek?
Készült-e erre hatástanulmány? Milyen módon kerül szállításra a hulladék? Ez
milyen forgalmat fog generálni? Ez hogyan fogja szennyezni a környezetet? A
keletkező kibocsátott káros anyaggal mi lesz? Úgy látja, hogy itt valami le van írva,
amiben van egy csomó sejtetés és igazából csak akkor fognak az ott élők
szembesülni azzal, hogy mi készül, amikor ez a folyamat már visszafordíthatatlan.
És éppen az imént tárgyalt Családok Átmeneti Otthona a legjobb példa arra, hogy
ami ellen a lakosság tiltakozik, annak gátat is tud szabni. Ismerve a jelenlegi
kommunikációt, el tudja képzelni, hogy hogyan lesz ez előadva az ott élő
embereknek. Továbbra is azt szeretné megtudni mi az a technológia, amivel a
hulladékhasznosító mű megépítését tervezik?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Titkárság irodavezetője:
Sok minden elhangzott. Részben olyan dolgok, amelyek megválaszolása nem az ő
hatásköre, részben pedig olyan dolgok, amelyek bizonyos magatartásokat
előrevetítetnek, ami nincs ott. A projekt hét éves időszakát vetítik előre, ebben a
fázisban ennyit tudnak elmondani. Nem hiszi, hogy a technológia gazdát ebben a
körben megnevezheti. Nyilván felhatalmazás birtokában erre is sor kerülhet. Azt
viszont tudják, hogy nem fordulhat elő semmilyen olyan tevékenység, ami az ott
élőket zavarná vagy egyáltalán megnövekedett tehergépjármű-forgalomra lehetne
számítani. Tudják, hogy ilyen nem lesz. Egyelőre beépítési tanulmányokkal
rendelkeznek, illetve a technológia leírásával. Ezek a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetőek.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Képviselő asszony kérdéseiből azt érzi ki, mintha ők rosszat akarnának a veszprémi
lakosoknak. Ezt szeretné kikérni a maguk nevében, mert ők teljes jó szándékkal
kezelik ezt a témát. Nem hiszi, hogy bármelyik projektjük Veszprém lakossága ellen
lenne. Arra kéri képviselőtársát, hogy ne magyarázzon bele ebbe a projektbe olyan
dolgokat, amelyek nem igazak.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Az előzetes előterjesztésekben konkrétan megnevezték a technológiát. Ez volt az
„intech-technológia”. Utána ez kikerült ebből az anyagból.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Titkárság irodavezetője:
Ez most is az „intech-technológia”.
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Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ez volt a kérdése, akkor ezt a választ kellet volna adni.
Miért nem lehet ezt leírni? A JOBBIK-nak nem a hulladékhasznosítóval, hanem a
helyszínnel van gondja, ők ezt kifogásolják, másrészt tisztában szeretnének lenni a
technológiával.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Amennyiben a lakosságnak bármi kérdése lesz a hulladékhasznosítóval
kapcsolatosan, az, az egyéni képviselői körzetekben le fog csapódni. Higgye el, hogy
sem a FIDESZ-es képviselőtársai, sem jómaga nem fog olyat megszavazni, ami
nem a lakosság érdekeit szolgálja.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ezek szerint képviselőtársa tisztában van a technológiával?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nem, mert még a projekt nem tart abban a szakaszban.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
116/2014. (XI. 17.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a csatlakozó
projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának, valamint az ágazati
programok jóváhagyása
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a csatlakozó
projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának, valamint az ágazati
programok jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
14.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2013/2014. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Előterjesztő: Székely Andrea igazgató

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
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http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Fige Tamás a a Kabóca Bábszínház és GYKI bábszínésze:
Ő a legrégebben dolgozó bábszínész a társulatnál, így elmondhatja, hogy ilyen
emberpróbáló évük nem volt, mint a tavalyi, ennek ellenére sikeres évadot tudnak
maguk mögött. A Kabóca Bábszínház töretlen erővel és hittel dolgozik tovább.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló szerkesztése nagyon szép, külön kiemeli a fotók szemléltető erejét.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nemcsak a tragikus váratlan események, hanem egy költözés is nehezítette a
művészi munkát. Önök így is helytálltak, köszönjük szépen és gratulálunk ehhez a
teljesítményhez. Bízik abban, hogy a következő évad szerencsésebb lesz.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
117/2014. (XI.17.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2013/2014. évi
művészeti évadának szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2013/2014. évi
művészeti évadának szakmai beszámolója” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2013/2014. évi művészeti évadának szakmai beszámolóját a határozat 1.
mellékletében szereplő tartalommal.
2.) A Bizottság felkéri Józsa Tamás kabinetfőnököt, hogy a bizottsági
határozatot küldje meg a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény igazgatójának.
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Határidő: 2014. november 21.
Felelős: Józsa Tamás kabinetfőnök
15.

Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 14.55 órakor
bezárta.

K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB alelnök

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök

19

