JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. június 15-i 13.35 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Veszprém Agóra

Veszprém, Táborállás park 1.
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier Józsefné,
Domonkos Zsolt, Szabó Károlyné, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai,
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 9 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
73/2015. (VI.15.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1.

Tájékoztató a központi orvosi ügyelet működéséről
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

2.

Döntés Veszprém
Esélyegyenlőségi
felülvizsgálatáról

Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Program
intézkedési
terv
részének

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015.
évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének
módosításáról
B) Döntés a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított
támogatásának igényléséről

C) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Veszprémi AutiSpektrum
Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4.

A) VMJV Egyesített Bölcsődéje Alapító okiratának módosítása
B) Az Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. II.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

6.

Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

7.

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

8.

A Közjóléti Bizottság 2015. II. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

9.

Egyebek

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban van-e
kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
74/2015. (VI.15.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
51/2015. (IV.20.) határozat, a 66/2015. (V.18.) határozat, a 67/2015. (V.18.)
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határozat, a 68/2015. (V.18.) határozat, a 69/2015. (V.18.) határozat és a 70/2015.
(V.18.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Napirendi pontok tárgyalása
1. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet működéséről
Az előterjesztés előadója: 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?
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Köszönetet mond azoknak, akik segítették az új rendszerű ügyelet, új telephelyen
történő működését.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az ügyelet működtetése nem egyszerű feladat, nehéz mindenkinek a kedvére tenni.
Tisztelet illeti meg azokat, akik részt vesznek ebben a munkában.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Megköszöni a tájékoztatót. Áprilisban kérdezte meg alpolgármester úrtól, hogy
milyen tapasztalatok vannak az új szolgáltató működéséről. Talán ennek is
köszönhető ez a tájékoztató. Az előterjesztés egy stabil működésről tesz
tanúbizonyságot, ami minden ellátott érdeke. Hány helyi orvos vesz részt ebben a
szolgáltatásban? Érdekes volt számára, hogy a tájékoztató tartalmaz egy olyan
fejezetet, ami az ügyeleten ellátott betegek háziorvosukkal kapcsolatos panaszait
foglalja össze. Van-e feszültség az ügyeleti ellátásban dolgozó orvosok és a helyi
háziorvosok között? Az anyag szerint az ügyeleten 11.000 ellátási esetre
mindösszesen két panasz érkezett. Tudják-e a betegek, hogy kihez fordulhatnak
panasszal, ha bármi problémájuk van az ügyeleten történő ellátással kapcsolatosan?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Helyes döntés volt, amikor ezt a valós szolgáltatást, más rendszerben kívánták
működtetni. Az ügyelet kiszolgáltatott embereket kezel, mert aki beteg, az
kiszolgáltatott. Ezért nem mindegy, hogy milyen az orvosok hozzáállása a
betegekhez, milyen hangnemben beszélnek velük. A közelmúltban, sajnos ezzel
kapcsolatban negatív tapasztalatai voltak. Szíveskedjen a kollégáival megbeszélni,
hogy megfelelően bánjanak a betegekkel.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
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Jó döntés volt az orvosi ügyelet beköltöztetése a kórházba. A betegek értékes
perceket nyernek azzal, hogy az alapellátás és szakellátás egy épületben található.
Értékes aranyperceknek hívják ezt az orvoslásban. Jó munkát kíván az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. dolgozóinak.
Szabó Károlyné a Közjóléti Bizottság tagja:
Egy negatív tapasztalatot szeretne elmondani, ami egy ismerősével történt. Az orvos
mindenféle eszköz nélkül, messziről belenézett a beteg szájába, majd felírt neki egy
erős antibiotikumot, valamint ajánlotta az általa forgalmazott immunerősítőt. Az
ellátást követően aláírattak a beteggel egy papírt, ami minimum ötféle vizsgálatot
rögzített, ami persze nem történt meg.
Némedi Lajos alpolgármester:
Jó döntés volt, hogy ebben a formában működtessék a központi orvosi ügyeletet.
Furcsa módon az UNIO-s előírásokra történő panaszkodás és egyéb jelzések,
amelyek a működtetésre vonatkozó korábbi tervezetben megnyilvánultak,
egycsapásra megszűntek. Az Önkormányzathoz betegpanasz nem érkezett. Minden
szervezet működésében előfordulnak negatív és pozitív dolgok. Ő egy pozitív dologról
szeretne beszélni. A 27 éves gyermekét a központi orvosi ügyeleten egy
gyermekorvos látta el. Ilyen alapos kikérdezést, orvosi vizsgálatot, segítőkészséget
még nem tapasztalt, ezúton is köszöni szépen. Másrészt vannak már olyan orvosok
is, akik itt szeretnének letelepedni. Veszprém egy jó város, mindenki szívesen jön ide,
no és itt van a Balaton is. Jövőre újra ki kell írni az orvosi ügyelet működtetésére
vonatkozó pályázatot, bízik benne, hogy a jelenlegi szolgáltató újra fog pályázni.
Köszöni Gerstmár Ferenc képviselő úrnak, hogy felvetette az orvosi ügyelet
működéséről szóló tájékoztató gondolatát.
Dr. Kovács Róbert a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezető

főorvosa:
A központi orvosi ügyelet kényes hely. Az ő szolgáltatásuk idején is voltak panaszok.
Jelen tájékoztató tartalmazza az ügyeleten ellátott betegek panaszait a háziorvosi
ellátásukkal kapcsolatban, de nem tartalmazza azt viszont nem, hogy a betegek
panaszait az ügyeleti orvosi ellátással kapcsolatban. Panasz mindig van. Pontosan
tudja, hogy melyik kolléga hogy dolgozik. Az egyik jól képzett, a másik gyengébben
képzett. Sajnos ez országosan is igaz.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja 13.55 órakor távozik a

Bizottság üléséről.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Kezdetben sok orvos járt Budapestről és környékéről, valamint Debrecenből ide
ügyeletet adni. Ők folyamatosan keresték a helyi orvosokat is. Jelenleg a kórházi
orvoskollégák közül 10-11 fő, a háziorvosok közül 2 fő, közvetlenül a környékről 6 fő,
Budapestről 2-3 fő és Debrecenből 1 fő vesz részt az ügyeleti munkában. Ez utóbbi
kolléga az, aki szeretne Veszprémbe költözni. A tájékoztatóba foglalt betegpanasszal
nem akartak bántani senkit, csak szerették volna megmutatni, hogy mindkét oldalon
előfordulnak hibák és az orvosok látják egymás hibáit. Jelezni szerették volna, hogy
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mi az, amivel ők találkoznak az ügyeleti munkájuk során. Baumgartner Lajos
képviselő úr kritikájával egyetért. Megpróbálják előtérbe helyezni azokat a
kollégáikat, akiknek a kommunikációjával nincs baj. De sajnos a legjobb kollégájukkal
is megesik, hogy fáradt, kimerült és ez lecsapódik a betegeken. A hívás fogadása az
OMSZ irányítócsoportjához tartozik, hozzájuk pedig az orvosi ellátás. Sajnálja, hogy
gond van a kommunikációval, hiszen ez lenne a legegyszerűbben kezelhető
probléma. A külső szakérő asszony által említett panaszt szeretné kivizsgáltatni, kéri
a beteg nevét, a vizsgálat időpontját.
Szabó Károlyné a Közjóléti Bizottság tagja:
Nem szeretné se a beteg nevét, se az orvosi ellátás időpontját megmondani.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Panasz sokféleképpen érkezik hozzájuk. Például legutóbb a kórház főigazgatójánál
panaszkodtak rájuk, de a főigazgató megvédte őket. A központi e-mail címük fenn
van a weblapjukon, oda is érkezett már kérdés.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A hívását fogadta a diszpécser és mondta, hogy kiküldi az ügyeletes orvost. Később
az ügyeletes orvos felhívta őket, hogy mégsem megy ki házhoz, vigyék be a beteget
az ügyeletre.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Végül is kiment az orvos?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Igen.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
A felesleges viták elkerülése miatt három hónapja megtiltotta, hogy az orvos
felülbírálja a diszpécser döntését.
Dr. Kovács Róbert a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezető

főorvosa:
Jelezni szeretné, hogy a városban működő üzemorvosokhoz - akik egyben
háziorvosok is - nincs közük, értük nem kívánja tartani a hátát. A panaszokból
egyikre konkrétan ráismert. Másrészt az egyik betege mesélte neki, hogy az
ügyeletes orvos azt mondta, hogy az itteni háziorvosok miatt, akik nem vállalták az
ügyeletet, ők az ország másik végéből jönnek ide ügyelni. Itt felvették a nagy
pénzeket, ők meg olcsó órabérért dolgoznak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy ezt a beszélgetést az ülést követően folytassák.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó:
A betegek panaszjogával kapcsolatos tájékoztatás megtalálható a helyi médiákban,
az ügyeleten és valamennyi háziorvosi rendelőben.
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Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Ha nem nagy kérés, és nem sértő, a békesség kedvéért, legyenek szívesek a
tájékoztatóból a háziorvosokra vonatkozó panaszokat kivenni.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Meglepi a kérés. Ő így adta le ezt a tájékoztatót. Egyáltalán lehetne ebből most
bármit is törölni?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A bizottsági munkahéten még lehet változtatni az előterjesztések tartalmában. A
panaszok egyébként, nem csak a veszprémi háziorvosokra vonatkozhatnak.
Dr. Jancsó Zoltán az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója:
Érti a képviselő úr szándékát, ők sem akarnak felesleges feszültséget generálni. A
vezetőségi ülésükön megbeszélik ezt a kérést.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatót.

2.

Döntés Veszprém
Esélyegyenlőségi
felülvizsgálatáról

Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Program
intézkedési
terv
részének

Az előterjesztés előadója: 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 gyermekek átmeneti otthona működtetése kötelező feladat az Önkormányzat
számára. Jelen pillanatban az Önkormányzat a kötelező feladatának nem tesz eleget.
Ez megegyezik az önkormányzati törvénnyel? Tudomása szerint az önkormányzat
akkor vállalhat önként feladatokat, ha a kötelező feladatait teljesítette. Mikorra
tervezik a feladat megvalósítását? A fogyatékosügyi koncepció égetően szükséges, jó
lenne a munkálatokat felgyorsítani. A legnagyobb probléma a tartós, bentlakásos
ellátás megvalósítása. A vidéki, megyei lehetőségek nem a legideálisabbak a
veszprémi családok számára.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az első szó itt is a köszöneté. Az elkészült anyag nagyon alapos. A cselekvési tervben
egyes feladatok megvalósítására elég távoli határidőt szabtak. Az önkormányzati
épületek akadálymentesítésével kapcsolatban a következő évek terveit hiányolja. Az
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akadálymenetes buszokkal kapcsolatban erőteljesebb utalásra lenne szükség arra
vonatkozóan, hogy a buszok számát növelni kell. Az anyagból úgy tűnik, mintha ez a
probléma ki lenne pipálva.
Darida Zsuzsa személyzeti referens:
Az önkormányzati törvényben nincs annyira otthon, ezért kéri, hogy az első kérdést
Angyal Éva irodavezető asszony válaszolja meg.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Ezt a kötelező feladatot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény írja elő. Amikor a Családsegítő Szolgálat a Mikszáth Kálmán utcába költözött,
a tervek szerint a II. lépésben került volna megvalósításra, az épület felső szintjén a
gyermekek átmeneti otthona. Időközben létrehozták a családok átmeneti otthonát és
a működés tapasztalatai szerint nincs szükség gyermekek átmeneti otthonára.
Egyébként mind a szociális, mind a gyermekvédelmi törvény előír olyan feladatokat
az önkormányzatok számára, amire nem biztos, hogy szükség van. A fogyatékosügyi
koncepciót a jövő évben készítik el a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
munkatársai.
Darida Zsuzsa személyzeti referens:
Ők is észrevették, hogy a fogyatékos személyek ellátása Veszprémben gyengébb
lábakon áll, mint a többi szociális ellátás. Viszont idő kell az igények, szükségletek
felmérésére. Egyetért azzal, hogy néhány feladat megvalósítására hosszú időt
hagytak. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem kell minél előbb, minél gyorsabban
megvalósítani a feladatokat. A tervezésnél inkább óvatosak voltak, reális határidőket
próbáltak szabni. Az akadálymentesítésnél csak a megvalósulást vizsgálták, a
jövőbeni tervekre nem tértek ki. Amit az esélyegyenlőségi programban vállaltak, azt
vizsgálták felül és ez jó ütemben haladt előre. Valóban fontos lenne, hogy a buszok
akadálymentesítése folyamatos legyen, valóban erőteljesebben is fogalmazhattak
volna. Az elmúlt két évben 12%-kal növelték az akadálymentes buszok számát,
jelenleg a buszok 60%-a akadálymentes. Ha ez így folytatódik négy év múlva minden
busz akadálymentes lesz.
Más 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
75/2015. (VI.15.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Program intézkedési terv részének felülvizsgálatáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Program intézkedési terv részének felülvizsgálatáról” című előterjesztést
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megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja 14.35 órakor távozik a

Bizottság üléséről.
3. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015.
évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének
módosításáról
B) Döntés a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított
támogatásának igényléséről
C) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Veszprémi AutiSpektrum
Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: 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 előterjesztés C) részét tárgyalja a Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
hozzászólás?
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:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
76/2015. (VI.15.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Veszprémi AutiSpektrum
Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Veszprémi AutiSpektrum Egyesületnek
nyújtandó támogatás jóváhagyásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
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4.

A) VMJV Egyesített Bölcsődéje Alapító okiratának módosítása
B) Az Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója: 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 előterjesztés A) részét tárgyalja a Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
hozzászólás?
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:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
77/2015. (VI.15.) határozata
a „VMJV Egyesített Bölcsődéje Alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „VMJV Egyesített Bölcsődéje Alapító okiratának módosítása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

5.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. II.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: 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 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
78/2015. (VI.15.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. II.
félévi munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. II. félévi
munkatervének meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

6.

Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: 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:
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 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
79/2015. (VI.15.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7.

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
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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?
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:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
80/2015. (VI.15.) határozata
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai programját
a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szakmai programot jóváhagyó határozatot
küldje meg az intézmény vezetőjének.

Határidő: 2015. június 25.
Felelős: dr. Strenner Zoltán
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető

8.

A Közjóléti Bizottság 2015. II. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: 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?
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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:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
81/2015. (VI.15.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2015. II. félévi munkatervének
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Közjóléti Bizottság 2015. II. félévi munkatervének meghatározása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottságának 2015. II. félévi
munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2015. II. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a napirendek előkészítéséért
felelősöknek és az előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

9. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévők részvételét és a nyilvános ülést 14.50
órakor bezárta.
K.m.f.

Gerstmár Ferenc

Dr. Strenner Zoltán

KjB alelnök

KjB elnök
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