JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. december 7-i 13.43 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
114/2015. (XII.7.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
94/2015. (X.19.) határozat, a 95/2015. (X.19.) határozat, a 99/2015. (X.19.)
határozat, a 100/2015. (X.19.) határozat, a 101/2015. (X.19.) határozat és a
102/2015. (X.19.) 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
115/2015. (XII.7.) határozata

a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel
kötött ellátási szerződés módosítása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
2. A Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére pályázat
kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Véleményező Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
3. Tájékoztató a 2015. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2016. évi városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. „Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
6. Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2015. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
7. A „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.
társasági szerződésének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. I. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
9. A Közjóléti Bizottság 2016. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán elnök
10.

A Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

11.

Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel
kötött ellátási szerződés módosítása
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?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Jelenleg hány fő a veszprémi ellátottak száma? Sajnálattal, de egyetért a
szerződésmódosítással.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Megkeresik az ügyvezető igazgatót és a kért adatról tájékoztatják a Bizottság tagjait.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
116/2015. (XII.7.) határozata
„A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel
kötött ellátási szerződés módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel kötött ellátási
szerződés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

2. A Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére pályázat
kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Véleményező Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
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Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Eltelt öt év. Köszöni szépen az igazgató úr eddigi munkáját, reméli, hogy ő is a
pályázók között lesz.
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslatokat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
117/2015. (XII.7.) határozata
a Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére szóló
pályázati felhívás elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére pályázat
kiírása” – A/ Pályázati felhívás elfogadása” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 6. § 9. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva
a Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére szóló pályázati
felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) bekezdésében foglaltak
szerint az Önkormányzati Iroda Személyzeti Csoportján keresztül
gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
118/2015. (XII.7.) határozata
a Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére szóló
pályázati eljárásban a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére pályázat
kiírása – B/ Véleményező bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 6. § 9. pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a
Művészetek Háza igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati eljárásban
jogszabály alapján a
- a Közalkalmazotti Tanács,
- a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint
- a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Közhasznú Kft. mint szakmai szervezetek által
delegált 1-1 fő tagokkal együtt az alábbi három főt kéri fel arra, hogy a szakmai
bizottságban a megbízási jogkör gyakorlóját képviseljék, a pályázókat meghallgassák,
majd a bizottság véleményét terjesszék a Közgyűlés elé:
- Némedi Lajos alpolgármester
- Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
- Neveda Amália, a Városi Művelődési Központ igazgatója.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Kabineten keresztül gondoskodjék a véleményező bizottság tagjainak felkéréséről.
Határidő:
1. pont tekintetében:
2. pont tekintetében:
Felelős:
1. pont tekintetében:

2. pont tekintetében:

a pályázati határidő lejártát követő 21. nap,
továbbá az ezt követő Közgyűlés napja
2016. február 1.

a szakmai bizottság,
képviseli Némedi Lajos alpolgármester,
a Véleményező Bizottság elnöke
dr. Mohos Gábor jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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3. Tájékoztató a 2015. évi nemzetközi kapcsolatokról
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. Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2016. évi városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában
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:
Van-e az egyes rendezvények tekintetében létszámelvárás?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Ez egy várt, de nem elvárt létszám, ami nem képezi alapját semmilyen
elszámolásnak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A programiroda a rendezvényeket precízen, az elvárásoknak megfelelően szervezi. Jó
gondolat volt, amikor ezt a feladatot egy profi szervezetre bízták. Javasolja a
Bizottságnak a szerződés jóváhagyását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Hogyan függ össze a tér az idő és a tömeg? Egyszerű a válasz, ha jó az idő a tömeg
lemegy a térre. Egyetért képviselőtársával, valóban profi a rendezvények szervezése
és nagy a látogatottságuk is.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Alvállalkozók bevonására is jogosult a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező
és Kulturális Szolgáltató Kft. Kikből tevődik össze az alvállalkozói kör?
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Véleménye szerint a városi rendezvények korábban is profi módon voltak
megszervezve. Meggyőződése, hogy a programiroda nélkül is lehet színvonalas
rendezvényeket szervezni Veszprémben.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Az alvállalkozói kör jobbára önkormányzati intézményeket jelent, akik rendelkeznek
azokkal az eszközökkel és technikákkal, amelyek szükségesek a rendezvényen.
Mobilszínpad, hangosító rendszer, stb. A Városi Művelődési Központ és a Művészetek
Háza, akik alvállalkozóként meg szoktak jelenni, illetve inkább egy koprodukcióról kell
beszélni, ebben a tekintetben.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
119/2015. (XII.7.) határozata
„Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2016. évi városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2016. évi városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

5. „Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása
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:
Részt vett a programtervek kidolgozásában. Egy nagyon fontos dologra kívánja
felhívni a figyelmet. A fogyatékos személyek vonatkozásában egyrészt fontos a fizikai
akadálymentesítés, de nagyon fontos a lelki akadálymentesítés is. Ez azt jelenti, hogy
érzékenyíteni kell a társadalmat a másság elfogadására.
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
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Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
120/2015. (XII.7.) határozata
„Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a Veszprémi
járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt keretében elkészült
programtervek jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 1 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
121/2015. (XII.7.) határozata
„Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a
Veszprémi járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt
keretében elkészült programtervek jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az esélyegyenlőség erősítését szolgáló együttműködés segítése a Veszprémi
járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054) című projekt keretében elkészült
programtervek jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 2. határozati javaslat
elfogadását.

6. Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2015. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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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 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
122/2015. (XII.7.) határozata
a „Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2015. évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2015. évi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7. A „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.
társasági szerződésének jóváhagyása
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:
A lakásgazdálkodásra a lakásügynökséget jó formának tartja. Van-e arra elképzelés,
ütemterv, hogy milyen mértékben és ütemben fog gyarapodni a bérlakások száma?
Jó lenne látni valamilyenféle garanciális elemeket arra, hogy milyen változások
lesznek. Szeretné jelezni, hogy a határozati javaslatban és a társasági szerződésben
eltérő a lakásügynökség megnevezése.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
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Hogyan kívánják a kintlévőségeket behajtani? Az előterjesztés nem győzte meg arról,
hogy miért lesz a lakásügynökség működése sokkal olcsóbb és ésszerűbb. Szeretné,
ha az anyagiakról kicsit bővebben esne szó.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
A szociális bérlakás-állomány jelenleg is bővül, legutóbb például a múlt hónapban
amikor bérlőkijelölési jogot vásárolt az Önkormányzat. Az elsődleges, rövidtávú cél a
lakásállomány amortizációjának megállítása. Ezt a feladatot ez a koncentrált
szervezet jobban el tudja látni, mint a jelenlegi széttagolt szervezeti forma. Köszöni a
képviselő úr észrevételét, javítják a lakásügynökség nevét. Jó esély van arra, hogy a
Házgyári út 1. épület 8. és 9. emeletén lévő lakásokat az Önkormányzat meg tudja
vásárolni, akkor azok is belépnek ebbe az ellátórendszerbe. A kintlévőségek
behajtására ott van esély, ahol jelenleg is fennáll a bérleti jogviszony. A
lakásügynökség, mint rendszer képes lesz arra, hogy egyedi megoldásokat nyújtson
azoknak a lakóknak, akik ezeket a hátralékokat felhalmozzák. A korábbi, illetve
jelenlegi rendszer ezt nem tudja hatékonyan kezelni. Az új rendszernek az ügyfél
centrikusság a nagy előnye és nem az olcsóság. A garancia maga a társtulajdonos, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
Moravcsik László a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület programvezetője:
Az első lépés, hogy a bevételből a lakásokat felújítsák, esetleg a komfortfokozatukat
emeljék, adott esetben akár még bővítsék is a lakásállományt. A bentlakók
kintlévőségeit egyedi megoldásokkal fogják lecsökkenteni. Előnye a rendszernek,
hogy egy kézben lesz a bérlő kiválasztása és a lakás kezelése. A szociális
lakásügynökség újdonság Magyarországon, fontos, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma operatív programjába ez a kifejezés bekerült. Amennyiben lesznek
pályázatok, akkor ők már potenciális pályázók lehetnek. Céljuk magán bérbeadók
bevonása hosszú távú bérleti szerződések keretében, a bérbeadók és bérlők számára
garanciális elemek kialakításával.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület régóta megbízható partnere az
Önkormányzatnak, erre valóban lehet építkezni. Mekkora a mozgástér a
magánlakások bevonásával kapcsolatban?
Moravcsik László a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület programvezetője:
Jelenleg kicsi a mozgásterük a magánlakások bevonására.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az Önkormányzat jó partnerek. A
lakásügynökség működőképes konstrukció. Fontos, hogy egy kézbe kerülnek a
dolgok. A kintlévőségekről két bizottság fog tárgyalni a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság. A Máltai Szeretetszolgálatnak készítenie kell egy
koncepciót, amellyel a kintlévőségeket kezelni kívánja. Úgy gondolja, hogy ez nekik is
nehéz feladat lesz, de bízik a szakértelmükben. Az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
123/2015. (XII.7.) határozata
„A „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.
társasági szerződésének jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. társasági
szerződésének jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. I. 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?
Bán Mihály a Közalkalmazotti Érdek Egyeztető Tanács munkavállaló oldalának

szóvivője:
Szeptember 8-án polgármester úr a Veszprém TV-ben arról nyilatkozott, hogy fontos
feladat az intézmények üzemeltetési rendszerének átalakítása és valószínűleg január
1-jétől áll át az új rendszerre az Önkormányzat. Ezt a témát viszont egyáltalán nem
találta a munkatervben. Az intézmények nagyon várják, hogy valami változzon az
üzemeletetési rendszerben.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Most van folyamatban az ISZSZ igazgatói állására pályázat kiírása. Amit polgármester
úr ígért azt be is fogja tartani, ha nem is abban az időpontban, ahogyan azt szerette
volna. Biztos, hogy lesz változás, de konkrét tájékoztatást nem tud erről adni.
Baumgartner Lajos a Bizottság tagja 14.22 órakor kiment az ülésről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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
124/2015. (XII.7.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. I. félévi
munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. I. félévi
munkatervének meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

9. A Közjóléti Bizottság 2016. I. 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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
125/2015. (XII.7.) határozata

a Közjóléti Bizottság 2016. I. félévi munkatervének
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Közjóléti Bizottság 2016. I. 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 2016. I. félévi
munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2016. I. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
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2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a napirendek előkészítéséért felelősöknek és az
előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2015. december 31.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Angyal Éva irodavezető

10. A Városi Művelődési Központ 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 előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Bizottság tagja 14.25 órakor visszajött az ülésre.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
126/2015. (XII.7.) határozata
„A Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

11. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
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Az Elnök békés karácsonyi ünnepeket kívánt mindenkinek és az ülést 14.30 órakor
bezárta.

Gerstmár Ferenc

Dr. Strenner Zoltán

KjB alelnök

KjB elnök
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