JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. szeptember 14-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, 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. Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
82/2015. (IX.14.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
80/2015. (VI.15.) határozat és a 81/2015. (VI.15.) határozat végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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

83/2015. (IX.14.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatról
szóló
39/2014.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. Tájékoztató a Veszprém Televízió és Lapkiadó Kft. városi lap kiadására
és a városi honlap működtetésére vonatkozó koncepciójáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető
5. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről,
és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
2013. decemberében fogadta el a Közgyűlés a bérlakás-gazdálkodásról szóló
koncepciót, mely tartalmazza, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
együttműködve létrehozzák a szociális bérlakás-ügynökség helyi intézményrendszerét
és működési kereteit. Hol tart most ez a folyamat? Idén márciusban polgármester úr
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arról nyilatkozott, hogy a veszprémi gazdasági társaságokkal együttműködve
kidolgoznak egy középtávú ingatlanpiaci stratégiát, mely a bérlakás-gazdálkodást
érinti. Ez hol tart most?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A képviselő úr első kérdésére kíván válaszolni. Felmérték azt a lakásállományt,
amelyet a bérlakás-ügynökség kereti között szeretnének kezelni. A szociális bérlakásügynökség helyi intézményrendszerének és működési kereteinek kidolgozása
folyamatban van, várhatóan 2016. január 1-jétől fog működni.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A város gazdasági vállalkozóival több fordulós egyeztetésre készülnek. Az
egyeztetések témája a foglalkozatási paktum lesz. Ennek megvalósítására 963 millió
forint áll rendelkezésre. Az eredeti szándék az volt, hogy ebből az összegből
fordítanának a bérlakás-helyzet jobbá tételére is. Augusztus 13-án a Kormány
megtárgyalta az ITP-t és álláspontja szerint a 963 millió forintot nem lehet
átcsoportosítani más célra, így nagy valószínűséggel nem tudnak a
lakásproblémákkal kapcsolatban tárgyalásokat nyitni.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A Jutasi úton az intermodális csomópont kialakítása mentén találhatóak-e
önkormányzati lakások? Mi lesz azokkal a lakókkal, akik ezeket a lakásokat jelenleg
használják? A szolgálati lakások köréről szeretne kérni információkat.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Vannak önkormányzati bérlakások az interrmodális csomópont mentén, de üresek.
Az Önkormányzatnak bérlakásai vannak, bérlőkijelölési joga van pl. a rendőrség
vonatkozásában, de szolgálati lakásai nincsenek.
Egyéb 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
84/2015. (IX.14.) határozata
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című
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előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.

2. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.)
önkormányzati rendelet 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A tanórán kívüli tevékenységek támogatását célzó keret 2 millió forint, amiből a
dologi költségek biztosítása mellett szükségessé vált a keret pályázati úton történő
felhasználásának szabályozása is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
85/2015. (IX.14.) határozata
„A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 39/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.

4

3. Tájékoztató a Veszprém Televízió és Lapkiadó Kft. városi lap
kiadására és a
városi honlap működtetésére vonatkozó
koncepciójáról
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?
Kiegészítés, kérdés hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

4. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: 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?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A gyermekes bérletre az előzetes becslések alapján 1800 fő jogosult, ténylegesen
pedig 181 fő él ezzel a lehetőséggel. Tervez-e az Önkormányzat emlékeztető
kampányt a kedvezményes bérletről? Ez a közösségi közlekedés nagyobb arányú
használatát is elősegítheti.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Van-e átcsoportosítási lehetőség az egyes előirányzatok között? Hiányolja a
tájékoztatóból a bevételek összesítését. A táblázatból látszik, hogy az Önkormányzat
nagyon sokrétű támogatási rendszerrel rendelkezik. Úgy gondolja, hogy a gyermekes
bérlet igénybevételének lehetőségéről Elnök úr tarthatna egy sajtótájékoztatót.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni szépen az ötletet, ebben a témában tartani fog egy sajtótájékoztatót.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A gyermekes bérletről nagyon széles körben tájékoztatták a lakosságot, az
Önkormányzat honlapján, újságban, szórólapokon, valamint a védőnői hálózaton
keresztül. Ennek ellenére is előfordul, hogy a jogosultság megállapítását követően a
kismama nem veszi meg a kedvezményes bérletet. Az előirányzatok között van
lehetőség átcsoportosításra, a bevételeket legközelebb összesíteni fogják.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
5. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
22 millió forint támogatást nyert az Önkormányzat a járásban élő nők és a
megváltozott
munkaképességű
emberek
esélyteremtési
programterveinek
kidolgozására. A projekt beharangozó sajtótájékoztató ma volt. Itt van a körükben
Buzási Zoltán, a nyertes pályázat részfeladatait ellátó Rávezető Kft. képviselője.
Buzási Zoltán a Rávezető Projekt Kft. szakértője:
A most induló pályázat arra ösztönzi a településeket, a helyi civil szervezeteket és
vállalkozásokat, hogy közösen határozzanak meg célokat, intézkedéseket és
beavatkozásokat. A projekt keretében számos rendezvényen szakértőktől, civil
szervezetek munkatársaitól kérhetnek majd tanácsot az érdeklődők. A program
elsősorban a partnerségen alapuló együttműködés, a tapasztalatcsere, a közös
tervezés módszereivel és eszközeivel kívánja segíteni a járási szintű esélyegyenlőségi
beavatkozások kidolgozását és majdani megvalósítását. Ennek eredményeként év
végétől esélyteremtési programtervek segítik a járás, illetve a járási települések
felkészülését a Széchenyi 2020 program esélyegyenlőségi programjaira.
Holnap lesz „Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” című projekttel kapcsolatos alakuló Kerekasztal ülése, melyre
meghívja a jelenlévőket is.

Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévők részvételét és a nyilvános ülést 14.10
órakor bezárta.

K.m.f.

Gerstmár Ferenc

Dr. Strenner Zoltán

KjB alelnök

KjB elnök
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