JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. október 19-i 13.35 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, Stigelmaier Józsefné, Domonkos Zsolt,
Szabó Károlyné és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti
meghívottak.
Távol maradt: Gerstmár Ferenc és Takács Eszter a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 7 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
86/2015. (X.19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. A Veszprém 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
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. A „VKSZ” Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a temetők
üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
4.

A) A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről
B) A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások
megkötése
2016-2018
között
időszakra
vonatkozóan
C) A Petőfi Színház alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
2014/2015. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea igazgató

Intézmény

6. A Veszprémi Petőfi Színház 2014/2015. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
7. Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról
Az előterjesztés előadója:Porga Gyula polgármester
8. Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016. I.
negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
9. Pályázat benyújtása a Vörösmarty téri Első Világháborús Emlékmű
kiegészítésére, helyreállítására
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
10.
Tájékoztató a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
11. A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
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12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény vezetői pályázatának
kiírása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
13. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére benyújtott pályázatok
véleményezésére létrehozott Véleményező Munkacsoportba tag
delegálása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
Tájékoztató „Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés
14.
segítése a Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) projekt
megvalósításának lépéseiről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
15. „Hornig díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
16.

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1.

A Veszprém 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
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 szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
87/2015. (X.19.) határozata
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„A Veszprém 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
„A Veszprém 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.

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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
88/2015. (X.19.) 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 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
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előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.

3.

A „VKSZ” Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a
temetők üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és
kiadásairól
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. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Miért most tárgyalja a Közgyűlés a „VKSZ” Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.
tájékoztatóját a temetők üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és
kiadásairól?
Tóth János a „VKSZ” Zrt. temetőgondnoksága üzemvezetője:
A vonatkozó jogszabály szerint a beszámolási kötelezettségüket minden év február
28-áig kell teljesíteniük. Ők ezt meg is tették most is és az elmúlt években is. Nem
tudja, hogy ez a beszámoló miért csak most kerül a Közgyűlés elé.
Némedi Lajos alpolgármester:
Ezt a beszámolót a Tulajdonosi Bizottság májusban – ha jól emlékszik megtárgyalta, majd ezt követően került sor a temetők üzemeltetésével kapcsolatos
rendeletmódosításra is. Jelen beszámolóval erről a jelentős változásról is szeretnék
tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ő kérdése is erre irányult volna. A kormányrendelet 1999-es és eddig még nem
került ilyen beszámoló a Közgyűlés elé. Feltételezhető volt, hogy a 2014. novemberi
változások adtak egy erős nyomatékot annak, hogy ez a beszámoló most
megszülethessen.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A pénzügyi elszámolás szerint 2014-ben több a kiadás, mint a bevétel és 2015. évre
is hasonlóan tervez a gazdasági társaság. A beruházások miatt nem tudják nullához
közelíteni a bevételi és a kiadási oldal különbségét? Másrészt szeretné megkérdezni,
hogy a temetkezésben közreműködő egyéb szervezetek hozzáállása hogyan
realizálódott? A kezdeti kifogásolások mennyire kerültek nyugvópontra?
Tóth János a „VKSZ” Zrt. temetőgondnoksága üzemvezetője:
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A kezdeti ellenállás a mai napra annulálta saját magát. Rendben, békében,
viszonylagos egyetértésben zajlanak a temetések.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Ez mindenki számára megnyugtató, mert ezek szerint a rendeletben jól döntöttek.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ő is nagyon örül, hogy nyugvópontra került a dolog.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

4.

A) A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről
B) A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások
megkötése
2016-2018
között
időszakra
vonatkozóan
C) A Petőfi Színház 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:
Nagyon szép az előterjesztés, mind tartalmilag, mind formailag korrekt. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az igazgató asszonynak, hogy a sokadik költözést is túlélték és emellett
nagyon szép eredményeket értek el, még nemzetközi viszonylatban is. Ezeket a
sikereket, csak a beszámolóban is említett intézményi probléma árnyékolja be. Van-e
újabb fejlemény e tekintetben? Látja, hogy számos óvodával van komoly
kapcsolatuk. Mint önkormányzati képviselő azt kéri, hogy az összes önkormányzati
fenntartású óvodával legyen kapcsolatuk, mert az lenne az igazi. Sok sikert kíván a
Kabóca Bábszínháznak. A Petőfi Színház színvonalas szolgáltatása, műsorterve azt
mutatja, hogy Veszprém városnak szüksége van a színházra és azt gondolja, hogy a
színháznak is szüksége van a városra és a környező településekre. Kéri, hogy a
lehető legszínvonalasabb előadásokat mutassák be, vélhetőleg abból van a legtöbb
bevétel. Sok sikert kíván a további munkákhoz.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni képviselőtársának, hogy önként vállalta, hogy a Bizottság szószólója lesz.
Külön köszöni, hogy az előterjesztéseket illetően mindig felkészült. Kéri a hivatal
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dolgozóit, hogy a soron következő bizottsági ülések egyikét a Kabóca Bábszínházba,
illetve a Petőfi Színházba szervezzék.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök
előterjesztésekhez tartozó határozati javaslatokat.

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
89/2015. (X.19.) határozata
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi
Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény és
az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások megkötése 20162018 között időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésekről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó Fenntartói
megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és
Gyermek-közművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások megkötése 2016-2018 között időszakra vonatkozóan” című
előterjesztéseket megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztések megtárgyalását és az 1. határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
90/2015. (X.19.) határozata
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi
Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény és
az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások megkötése 20162018 között időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésekről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó Fenntartói
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megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és
Gyermek-közművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások megkötése 2016-2018 között időszakra vonatkozóan” című
előterjesztéseket megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztések megtárgyalását és az 2. határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
91/2015. (X.19.) határozata
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi
Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény és
az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások megkötése 20162018 között időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésekről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó Fenntartói
megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és
Gyermek-közművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások megkötése 2016-2018 között időszakra vonatkozóan” című
előterjesztéseket megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztések megtárgyalását és az 3. határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
92/2015. (X.19.) határozata
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Fenntartói megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi
Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény és
az Önkormányzat között Fenntartói megállapodások megkötése 20162018 között időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésekről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény záró beszámolója a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó Fenntartói
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megállapodás teljesítéséről” és „A Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és
Gyermek-közművelődési Intézmény és az Önkormányzat között Fenntartói
megállapodások megkötése 2016-2018 között időszakra vonatkozóan” című
előterjesztéseket megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztések megtárgyalását és az 4. határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
93/2015. (X.19.) határozata
„A Petőfi Színház alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Petőfi Színház alapító okiratának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

5. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2014/2015. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea 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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
94/2015. (X.19.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2014/2015.
évi művészeti évadának szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
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2014/2015. 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 2014/2015. évi
művészeti évadának szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény igazgatóját.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2015. október 26.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

6. A Veszprémi Petőfi Színház 2014/2015. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: 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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
95/2015. (X.19.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház 2014/2015. évi művészeti évadának szakmai
beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Veszprémi Petőfi Színház 2014/2015. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója” 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 2014/2015. évi művészeti
évadának szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2015. október 26.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

7. Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról
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 szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
96/2015. (X.19.) határozata
a „Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről,
valamint mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak
megválasztásáról ”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2015. évi tevékenységéről, valamint
mandátum lejárta miatt döntés az Emlékbizottság tagjainak megválasztásáról ” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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8. Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016.
I. negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében
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?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A 2. határozati javaslatból hiányzik az előzetes kötelezettségvállalás összege. Ezt
most sem tudja megmondani, ezért az az előterjesztő kérése, hogy erről a határozati
javaslatról ne döntsön a Bizottság. Természetesen a közgyűlési anyagban ez a szám
már szerepelni fog.
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A 31. oldalon olvasta:”Kertváros, csapadékvíz első ütem végrehajtása.” Kéri, hogy
pontosítsák, miről van szó, a város melyik részéről beszélnek. Az interneten is
utánanézett nem talált ilyen elnevezésű városrészt Veszprémben.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A Dózsa-város és az Ady Endre utca és környéke az a terület, ahol a csapadékvíz
nagy problémákat okoz. A kertváros megfogalmazást, amit a tervező használ, nem
tartja szerencsésnek. Ezt pontosítani fogják a pályázati szakaszban.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a Kormány határozata szerint Veszprém
Megyei Jogú Város keretösszege változott, így a korábbi 10,875 Mrd Ft helyett 11,54
Mrd Ft áll rendelkezésükre. Így jóval több feladatot tudnak megoldani, köszöni a
támogatást.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
97/2015. (X.19.) határozata
a „Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016. I.
negyedévben indítandó fejlesztések előkészítése érdekében ”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata és
előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a 2016. I. negyedévben indítandó
fejlesztések előkészítése érdekében ” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.

9. Pályázat benyújtása a Vörösmarty téri Első Világháborús Emlékmű
kiegészítésére, helyreállítására
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
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
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
98/2015. (X.19.) határozata
a „Pályázat benyújtása a Vörösmarty téri Első Világháborús Emlékmű
kiegészítésére, helyreállítására”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Pályázat benyújtása a Vörösmarty téri Első Világháborús Emlékmű kiegészítésére,
helyreállítására” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

10. Tájékoztató a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról
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?
Kiegészítés, kérdés hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
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11. A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása
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:
A szakmai program kiváló, nagyon szép. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetője:
Köszöni a dicsérő szavakat.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
99/2015. (X.19.) határozata
a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény 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. október 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető

12.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény vezetői pályázatának
kiírása
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:
A bíráló bizottság elnökének Némedi Lajos alpolgármester urat jelöli. Kéri, hogy
jelöljenek még két tagot a bizottságba.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Dr. Strenner Zoltánt jelöli.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a jelölést. Az ő jelöltje Baumgartner Lajos.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
100/2015. (X.19.) határozata
VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetői pályázatának kiírásáról
A Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága – átruházott hatáskörben -a VMJV Egyesített Bölcsődéje
magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú
Önkormányzata pályázatot hirdet a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti
munkakör: kisgyermeknevelő.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2016. január 1jétől 2020. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
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A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
Az intézmény tevékenységi köre:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
41-42. § alapján végzett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapszolgáltatás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formáin
belül a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó feladatok (42. § (3) bekezdés a) pontja).
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
1.) Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2.) Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3.) Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
1. felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
2. tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
3. ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
1. magyar állampolgárság
2. büntetlen előélet
3. cselekvőképesség
4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2/A.
pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség
5. legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
6. szociális szakvizsga
7. egészségügyi alkalmasság
8. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. legalább 5 éves vezetői gyakorlat
2. a gyermekek napközbeni ellátása terén szerzett legalább 10 éves tapasztalat
1.
Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
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1.) motivációs levél,
2.) fényképes szakmai önéletrajz,
3.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
4.) iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
5.) az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
6.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
7.) a pályázó nyilatkozata, arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
8.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
9.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat Közgyűlésén a zárt ülésen
történő tárgyalást kéri-e vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „VMJV Egyesített Bölcsődéje vezetői
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200
Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja
meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2016. január 1-jétől
tölthető be.
A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről a

1.)

Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,

2.)

az Önkormányzat honlapján,

3.)

a Veszprémi 7 Napban.

A Közjóléti Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetéséről a Veszprém Megyei Naplóban arra vonatkozóan, hogy a pályázatot
tett közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Önkormányzat
honlapján.
Határidő:

2015. október 21.
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Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
101/2015. (X.19.) határozata
VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetői
pályázatok értékelésére bíráló bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) – átruházott hatáskörében eljárva - a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése előírásainak megfelelően a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetői
állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok értékelésére
szakmai-szakértői bizottságot hoz létre.
1. A bizottság tagösszetételét a következők szerint határozza meg:

1)
2)
3)
4)

A szakmai-szakértői bizottság elnöke: Némedi Lajos alpolgármester
A szakmai-szakértői bizottság tagjai:
dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja,
Baumgartner Lajos a Bizottság tagja,
Angyal Éva a jegyző képviselője, a Közjóléti Iroda vezetője
Magyar Bölcsődék Egyesületének delegált tagja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

felelős

köztisztviselő:

Angyal

Éva

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy keresse meg a Magyar Bölcsődék
Egyesületének Elnökét, hogy a szakmai-szakértői bizottságba 1 tagot
delegáljon.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért
irodavezető

13.

felelős

köztisztviselő:

Angyal

Éva

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére benyújtott pályázatok
véleményezésére létrehozott Véleményező Munkacsoportba tag
delegálása
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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
102/2015. (X.19.) határozata
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére benyújtott pályázatok
véleményezésére létrehozott Véleményező Munkacsoportba tag
delegálásáról
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága megtárgyalta
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére benyújtott pályázatok véleményezésére
létrehozott Véleményező Munkacsoportba tag delegálása című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1) A Közjóléti Bizottság egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4)
bekezdése alapján működő Véleményező Munkacsoportba tagként Domonkos
Zsoltot delegálja.
2) A delegált feladatát a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 245/2014. (X.31.) határozattal megválasztott Közjóléti Bizottság
megbízásáig, vagy a jelen határozat visszavonásáig látja el.
3) Felkéri dr. Strenner Zoltán elnököt, hogy a Közjóléti Bizottság döntéséről a
határozat megküldésével tájékoztassa a Tulajdonosi Bizottságot.
Határidő:

a 3. pontnál 2015. október 31.

Felelős:

dr. Strenner Zoltán elnök

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

14.

Tájékoztató „Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés
segítése a Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054)
projekt megvalósításának lépéseiről
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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.
A nyilvános ülést az Elnök 14,25 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos

Dr. Strenner Zoltán

KjB tag

KjB elnök
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