JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. május 18-i 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem
Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier
Józsefné, Domonkos Zsolt, Szabó Károlyné és Zakar Csaba a Bizottság tagjai,
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Takács Eszter a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság rendkívüli ülést tart a jövő héten,
csütörtökön reggel 7.45 órai kezdettel a „Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa
2016. évi pályázat benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására” című
előterjesztés megtárgyalása céljából. Az előterjesztő Némedi Lajos alpolgármester
úr. A Bizottság 9 tagja közül 8 fő jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Kéri,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
54/2015. (V.18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendje a következő:
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál
Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a
„Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és
Életmód Központ” létrehozása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött
ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2014. évben
Előterjesztő: Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató
4. A Veszprém Városi Idősügyi Tanácsba tag delegálása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Helyi

6. Közterület elnevezése
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
7. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált
felülvizsgálata
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Területi

Programjának

8. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
9. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
10. A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán KJB elnök
11. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán KJB elnök
12. Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
2014. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről
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Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
13. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi szakmai beszámolójának és
2015. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Pálmann Judit igazgató
14. Javaslat a „Perlaky díj” adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán KJB elnök
15.

Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
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?
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
55/2015. (V.18.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.
2.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál
Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a
„Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és
Életmód Központ” létrehozása tárgyában
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:
Az ITP-ben 211 millió forint szerepel a Mesekórház projekt megvalósítására.
Amennyiben elfogadják az ITP-t, akkor az Önkormányzat anyagilag is hozzájárul a
megvalósításhoz?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére az Önkormányzat is tett lépéseket. Nem
korai még ez az előterjesztés?
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Nagyon örül, hogy az épület visszakerül az egészségügy kezelésébe. A jövő
nemzedékének gyógyításáról van szó, mindenképpen támogatja az előterjesztést.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A foglalkoztatási paktum keretében képzéseket, átképzéseket tudnak majd
megvalósítani a munkaerő piac keresleteinek megfelelően. A 211 millió forintot a
Heim Pál Alapítvány fogja felhasználni, és ha szükséges az önrészt is ők fogják
biztosítani, nem az Önkormányzat. Az alapítvány több helyről is igyekszik forrást
szerezni, ezért kötik most ezt a szándéknyilatkozatot. Ebből a szempontból nem
korai ez az előterjesztés.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
56/2015. (V.18.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál
Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a „Heim
Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód
Központ” létrehozása tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál Alapítvány
között megkötendő együttműködési megállapodásról a „Heim Pál Mesekórház
Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód Központ” létrehozása
tárgyában” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
3.

Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött
ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2014. évben
Előterjesztő: Máhl Szabolcs ügyvezető 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?
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
57/2015. (V.18.) határozata
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött
ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2014. évben”
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási
szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2014. évben” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
4.

A Veszprém Városi Idősügyi Tanácsba tag delegálása
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?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal egyetért. Az előterjesztés szöveges
részében viszont javításra javasolja azt a mondatot, amely arról szól, hogy tanács
döntött a taglétszám bővítéséről, mert erről a Közgyűlés hivatott dönteni. A
személyi változásokat, amelyekről nem a Közgyűlés dönt nem kellene névvel együtt
szerepeltetni az előterjesztésben. Ha igen, akkor viszont mindet.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A Közgyűlésre kijavítják az előterjesztést.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
58/2015. (V.18.) határozata
„A Veszprém Városi Idősügyi Tanácsba tag delegálása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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„A Veszprém Városi Idősügyi Tanácsba tag delegálása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
5.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Helyi

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:
A HEP Fórum áttekintette a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és megállapította,
hogy a HEP helyzetelemző részét nem kell felülvizsgálni, ellenben az intézkedési
tervek felülvizsgálatára szükség van. Milyen területen szükséges a felülvizsgálat?
Darida Zsuzsa személyzeti referens:
A felülvizsgálat során – csakúgy, mint a HEP elkészítésekor – a Türr István Képző
és Kutató Intézet segíti a munkájukat. Az ő tájékoztatásuk alapján az intézkedési
tervek felülvizsgálata azokra a táblázatokra vonatkozik, amik a HEP 155. oldalán
kezdődnek. Meg kell nézniük, hogy az intézkedési tervben foglaltak úgy valósultake meg, ahogyan tervezték, a határidőket sikerült-e megtartani, és ha nem, akkor ki
kell találniuk, hogy hogyan orvosolható a probléma. Szóval a felülvizsgálatnak
nincsen külön kijelölt új szakmapolitikai irányvonala, a cél, hogy valamennyi
intézkedési tervet, ami a HEP-ben szerepel, megvizsgálják.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
59/2015. (V.18.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
6.

Közterület elnevezése
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?
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
60/2015. (V.18.) határozata
a „Közterület elnevezése”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezése” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
7.

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Brányi Mária 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:
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Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A prioritások között szerepel a foglalkoztatási paktum megvalósítása. Mit jelent ez
pontosan?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Úgy emlékszik, hogy az elmúlt alkalommal a munkásszálló megnevezés már törölve
lett az ITP-ből. Most ismét ezt az elnevezést látja. A fejlesztési csomagban oktatási
intézmények energetikai megújítása is szerepel, melyek lesznek ezek? 160 millió
forintot szánnak a foglalkoztatási paktumra. Mi ez? A családok átmenti otthona
végül is hova fog költözni? A város-imázs erősítésre 1 milliárd forintot terveznek.
Hogyan valósulna ez meg?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Tudja, hogy a munkásszálló elnevezés talán nem a legszerencsésebb a múltat
tekintve. Bérlakásokat, bérszállásokat alakítanak ki a Jutasi úton, ami átmeneti
jelleggel az ideérkező munkavállalók lakhatását fogja segíteni. Két óvoda és két
iskola energetikai megújításáról van szó. A családok átmeneti otthona új helyét a
Házgyári út 1. szám alatti ingatlanban, nem hagyta jóvá a támogató hatóság. A
döntéssel nem ért egyet az Önkormányzat, az eljárás folyamatban van. Ebben az
évben így biztos, hogy nem valósul meg ez a projekt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
61/2015. (V.18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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8. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi tevékenységéről
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 jelzőrendszeri tagokat ki vagy mi védi meg, ugyanis érhetik őket kellemetlenségek
az érintett család részéről? Mennyire gyümölcsöző az intézmény együttműködése a
munkaügyi központtal? A nemesvámosi drogellenes futás szervezői körét nagyon
furcsállja.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
2013-hoz képest csökkent a védelembe vett gyermekek száma. Mi a csökkenés oka?
Esetleg elindult valamiféle pozitív változás? A drog jelenléte a mai világban
rendkívül aggasztó. Hogyan látja ezt a problémát az intézményvezető asszony? A
beszámoló nagyon szép, köszöni szépen.
Horváthné Kecskés Diána a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona vezetője:
A jelzési kötelezettség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben van részletesen szabályozva, miszerint a jelző személy és intézmény
személyes adatait, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhivatal, külön kérés nélkül is
zártan köteles kezelni. Ez a védelem sérülékennyé válik a büntetőeljárás során, a
rendőrség még csak-csak tudja ezt garantálni, de egy bírósági eljárás során ez már
gyakran megvalósíthatatlan. Személyes tapasztalata, hogy az érintett családok szinte
minden ügyben tudják ki tette a jelzést. Az a véleménye, hogy aki gyerekekkel
foglalkozó hivatást választott, azoknak ezt fel kell tudni vállalnia. A munkaügyi
központ rendszeresen megküldi az aktuális álláslehetőségeket, csak az a baj, hogy a
legtöbbje három műszakos munkarend vállalását írja elő. Ez a gondozott családok
zöménél vállalhatatlan. A nemesvámosi futás szervezőit ismeri. Amennyiben a
gondozott gyerekek vallási és lelkiismereti meggyőződését tiszteletben tartják, addig
az intézmény nem akadályoz senkit a különböző prevenciós programok
lebonyolításába. A védelembe vett gyermekek száma azért kevesebb, mert a
tankötelezettség 18 életévről 16 életévre csökkent, így kevesebb lett az igazolatlan
iskolai hiányzásokból eredő védelembevétel.
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Sok és egyre fiatalabb szerhasználóról van tudomásuk. Sajnos az általuk használt
drogok, a hatóanyagaik alapján nem tiltott szerek. Ezek a házilag készített bódítók,
rettentő gyorsan és nagyon pusztítóan hatnak a gyerekek szervezetére. Az
intézményük foglalkoztat egy addiktológiai konzultánst és sikerült egy fiatal
drogfogyasztóknak segítő csoportot is elindítaniuk.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
62/2015. (V.18.) határozata
a „Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a
„Beszámoló
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi tevékenységéről” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
9.

Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről
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?
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
63/2015. (V.18.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
10. A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán KJB 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?
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
64/2015. (V.18.) határozata
„A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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11. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán KJB 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?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Van-e keret drog-prevencióra az Önkormányzat költségvetésében?
Mikor nevezhető egy gyermek sajátos nevelési igényűnek?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Évek óta nincs erre előirányzat.
Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetője:
A bölcsődéikben 1989-től folyamatosan ellátnak korai fejlesztést igénylő
gyermekeket integrálva egészséges csoportba és részleges integrációban, speciális
csoportban a Hóvirág utcában. A szakértői bizottság a legtöbb esetben csak a
sajátos nevelési igényre utaló jeleket tudja rögzíteni, igen ritka, hogy diagnózist írnak
a szakvéleménybe. 2013. január 1-től a korai fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat
végzi.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
65/2015. (V.18.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést
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megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
12. Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
2014. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről
Előterjesztő: Angyal Éva irodavezető
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:
Milyen intézkedés történt az autista csoport létrehozásával kapcsolatban?
A Főkefe által biztosított munkának van-e jövője, az akkreditált foglalkoztató
létrehozásával kapcsolatban történtek-e lépések? Mivel készülnek a 15 éves
évfordulójuk megünneplésére?
Krámli Ida a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményvezetője:
A város vezetői ígéretet tettek, hogy a Ringató óvoda felújítását követően
felszabadul néhány olyan helyiség a lakótelepen, amely alkalmas lehet az autista
személyek fogadására. A legjobb egy családi ház lenne, ahol a gondozottak
mozgásigénye jobban megoldható. Itt a lakótelepen sok konfliktus van a
társasházban élőkkel. Nem mindenki fogadja el őket. A Főkefe külső foglalkoztató
jelenleg december végéig biztosít munkát az ellátottaknak. Akkreditált foglalkoztató
létrehozására egyelőre intézkedés nem történt. Az intézményük már több mint 22
éve alakult.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az intézmény nem a legjobb helyen van, valóban jobb lenne egy nyugodtabb
környezet a fogyatékos személyek számára. Az intézményvezető asszony, rátermett
erre a feladatra, szereti a gondozottakat és kiáll az érdekeikért. Bízik benne, hogy
találnak helyet az új intézmény számára.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
66/2015. (V.18.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 2014. évi
működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai munkájának
eredményességéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye 2014. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Göllesz Viktor
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 2014. évi működésének
törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai munkájának eredményességéről szóló
beszámolót.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse
a
Göllesz
Viktor
Fogyatékos
Személyek
Intézménye
intézményvezetőjét.
Határidő:
2015. május 27.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Angyal Éva irodavezető
13. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi szakmai beszámolójának
és 2015. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Pálmann Judit 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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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A Március 15. utcai klubkönyvtár átköltözik a Táborállás parkba? Indokoltnak
tartja-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalását a SWOT analízissel
kapcsolatban? Van-e olyan közalkalmazotti álláshely a könyvtárban, amelyet
közfoglalkoztatott lát el?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Lesznek-e felújítások a fiókkönyvtárakban? Az Amerikai Kuckó működését milyen
forrásból biztosítják?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni a részletes beszámolót, amely 139 oldalon keresztül mutatja be a
könyvtárban folyó munkát és még a mellékletekről nem is beszélt. Sok sikert, jó
munkát kíván.
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója:
A Március 15. úti könyvtár nem költözik a Táborállás parkba, ott a megyei könyvtár
egy szolgáltató helyet, könyvtárpontot nyit. Az üzemszerű működés 2015.
szeptember 1-jétől várható. SWOT analízist a stratégiai tervezés során mindig
készítenek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma értékelését most nem tartották
indokoltnak, de természetesen igazodni fognak a javaslathoz. Hét
közfoglalkoztatott munkatársuk van jelenleg, a könyvtárszakmai és egyéb technikai
munkát segítik, az állásuk nem közalkalmazotti álláshely. A fiókkönyvtáraikban
sajnos nem valósultak meg fejlesztések, karbantartások. A költségvetés nem biztosít
mindenre fedezetet. Az Amerikai Kuckó 10 éve működik a megyei könyvtárban,
többoldalú megállapodás alapján. A Kuckó működését az USA
Külügyminisztériuma biztosítja, pályázati keretben. Évente több pályázaton
indulnak és több tízezer dollár támogatást kapnak. A programok kapcsolódnak a
kultúrához, közép- és felsőoktatáshoz, nyelvi képzéshez. Több mint 5000 kötetes
angol nyelvű könyvtári állomány áll rendelkezésre, állandó programokat kínálnak,
anyanyelvi előadókkal, például itt élő észak-amerikai polgárok, Fulbright oktatók,
vendégprofesszorok, művészek bevonásával. Minden héten Skype-on bejelentkezik
London Steverson szövetségi bíró Washingtonból, a könyvállomány adományozója
és ő tartja a könyvklubot. Baumgartner képviselő úr elismerő szavait köszöni
szépen, továbbítja a munkatársainak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja 15.00 órakor távozik a
Bizottság üléséről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
67/2015. (V.18.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi szakmai beszámolójának és
2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi szakmai
beszámolójának és 2015. évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi
beszámolóját, valamint 2015. évi munkatervét a határozat 1., 2., és 3.
melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2015. május 29.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
14. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévők részvételét és a nyilvános ülést 15.05
órakor bezárta.
K.m.f.

Gerstmár Ferenc
KjB alelnök

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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