JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. január 18-i 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier Józsefné,
Domonkos Zsolt, Szabó Károlyné és Takács Eszter a Bizottság tagjai, valamint a
jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Zakar Csaba a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 8 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. A Kabóca Bábszínház az idén 15 éves, február 7-én a
nyitóünnepségre szeretettel várják a Bizottság tagjait.
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
1/2016. (I.18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
117/2015. (XII.7.) határozat és a 125/2015. (XII.7.) határozat végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
2/2016. (I.18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. Az alapellátási központ orvosi ügyelet további működtetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Egyesített Bölcsődéje tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási
rendjéről
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán elnök
4. Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1. Az alapellátási központ orvosi ügyelet további működtetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás 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?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
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A pénteken kiküldött előterjesztés szöveges részében módosítás történt. A második
bekezdés utolsó mondatából az „éves” szó, törlésre került. A szöveges rész utolsó
mondta a következő: „A Közgyűlés 242/2015. (XI. 26.) határozatának 2. pontjában
az ügyelet (OEP finanszírozáson felüli) teljes körű szolgáltatásának beszerzési
költségét 3 évre összesen bruttó 118.200 e Ft-ra javaslom módosítani, a
határozati javaslatban részletezettek szerint.” A határozati javaslat kiegészült a
számadatokkal. Az új határozati javaslat kiosztásra került a Bizottság tagjainak.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A tervezett kötelezettségvállalással mennyivel emelkedik meg az ügyeleti óradíj? Ez
hogyan viszonyul a korábbi – a külső szolgáltató működése előtti - ügyeleti
óradíjakhoz?
Annak idején a szerződéskötés előtt elhangzott, hogy a külső
szolgáltató bevonásával az ügyeleti óradíj csökkeni fog. Az előterjesztésből az derül
ki, hogy nagyon alacsony áron mégsem lehet hosszú távon az ügyeletet ellátni. Az
előterjesztés azt sejteti, hogy akár veszélybe kerülhet az ügyelet, ha nincs elegendő
orvos, aki vállalja ezt a feladatot.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó:
Az ügyeleti óradíj emelkedésének összegét csak körülbelül tudja megbecsülni,
várhatóan 3000-3200 Ft lesz. A külső szolgáltató bevonása előtt 3700 Ft volt az
ügyeleti óradíj, amelyet a veszprémi háziorvosoknak fizettek. Valamint van egy élő
szerződés 4000 Ft+ÁFA összegről is. Az ügyelet nincs veszélyben, mert ha
eredménytelen lenne a pályázat, akkor az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
háziorvosai a hatályos feladatellátási szerződés alapján újra ügyelni fognak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az egyéb működtetési költségek és a bérek hogyan aránylanak egymáshoz?
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó:
A bérek aránya magasabb, körülbelül 80%, mivel az infrastruktúrát az Önkormányzat
biztosítja.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Egyértelmű, hogy a jelenlegi javaslat, még mindig olcsóbb, mint a két évvel ezelőtti
szolgáltatás finanszírozása. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az orvosi ügyelet ellátása jelenleg önkormányzati feladat. Kormányzati körökben
hallani, hogy országos szinten szeretnék ezt a feladatot megoldani.
Egyéb kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy az ülésen kiosztott határozati javaslatról szavazzon a Bizottság.

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
3/2016. (I.18.) határozata
„Az alapellátási központ orvosi ügyelet további működtetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az alapellátási központ orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalás módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

2. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. 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?
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
4/2016. (I.18.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő VMJV Egyesített Bölcsődéje tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási
rendjéről
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? Tavaly volt-e valamilyen probléma a nyári nyitvatartási
renddel?
Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetője:
Minden rendben volt.
Kiegészítés, egyéb 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
5/2016. (I.18.) határozata

a fenntartásában működő VMJV Egyesített Bölcsődéje tagbölcsődéinek
nyári nyitvatartási rendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő VMJV Egyesített Bölcsődéje tagbölcsődéinek
nyári nyitvatartási rendjéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az Önkormányzat fenntartásában működő VMJV Egyesített Bölcsődéje
tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjét a határozat mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a Közjóléti Bizottság elnökét, hogy a nyári nyitva tartás rendjét jóváhagyó
bizottsági határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével - tájékoztassa a
VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetőjét.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
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4. Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról
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?
Domonkos Zsolt a Közjóléti Bizottság tagja:
Nagyon örül, hogy a város fejlődik. Régóta szükséges a Pápai út és a Jutasi utca
összekötése a belváros és a Házgyári út tehermentesítése érdekében. Boldog lesz, ha
a köznevelési és közoktatási intézmények átépítésébe, fejlesztésébe bekerül a
munkahelye a Veszprémi Középiskolai Kollégium is. Az épület korszerűtlen, a diákok
bizony a XXI. századhoz képest méltatlan körülmények között élnek. A felújítás
nagyon időszerű, ezt a terület önkormányzati képviselője Baumgartner úr is
megerősítheti.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság feladatkörét több téma is érinti, mint például egészségház építése a
belvárosban, meglevő orvosi rendelők felújítása, idős emberek foglalkoztató
központja és a bölcsődei férőhelyek bővítése. Nagyon impozáns felsorolás, örül, ha a
város fejlődik.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Elkészült-e már az a kérdőív, amelyet kiküldenek a lakosságnak? Ha igen, akkor
szerencsés lett volna ehhez az előterjesztéshez csatolni. Hogyan lehet hitelesíteni a
kitöltött, visszaérkezett kérdőíveket? A visszacsatolás mennyire lesz hiteles ebben a
konzultációban? A 16 nagy beruházásról hogyan teszik fel a kérdéseket? A kérdések
az összes beruházásra vonatkozóan vagy beruházásonként külön-külön kerülnek
megfogalmazásra? Továbbra is az a véleménye, hogy az egyedüli hiteles lakossági
visszacsatolás a népszavazás. A konzultációra szánt idő a konzultáció
komolytalanságát mutatja. A kérdőívek februárban kerülnek a postaládákba,
márciusban pedig már egy előterjesztés fog készülni. Ezek szerint egyfordulós
projektismertetésről van szó. Egy intézmény korszerűsítése, felújítása egyszerűbben
eldönthető, mint némely másik nagy projekt, mely megosztja az embereket.
Utóbbiakat 60-80 perces lakossági fórumon tárgyalni, nem tudja mennyire lesz
hiteles. A Közgyűlés napjáig elkészül-e a kérdőív?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A parkoló kapacitásfejlesztés kiterjeszthető-e pl. az Egyetemvárosra?
Az előterjesztésben nem látja az óvodafejlesztéseket. Milyen projektből lehetne
fejleszteni az óvodákat? A Veszprémi Középiskolai Kollégiummal kapcsolatban
ígéretet kapott arra, hogy a felújítására keresik a pályázati forrásokat. Az épület

6

üzleti lehetőséget is hordoz, hiszen nyáron szálláshelyként lehetne üzemeltetni. A
jelenlegi állapotok ezt nem teszik lehetővé.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Egy kérdőívről van szó, még nem készült el. Minden háztarásba szeretnék eljuttatni
azokat. Városrészenkét 2-3 felvevő pontot, visszacsatolási pontot kívánnak
biztosítani. A kérdések a lakosság egyetértésére fognak vonatkozni, kinek milyen
szinten fontosak ezek a fejlesztések, melyet 1-5-ig vagy 1-7-ig terjedő skálán
szeretnének meghatározni. A kérdőíven olyan beruházásokat kívánnak szerepeltetni,
melyek megvalósulására 2020-ig komoly esély van. A mostani időszak pontosan
alkalmas arra, hogy az Integrált Területi Program elfogadása és felülvizsgálata
közötti időszakban a lakossággal konzultációt folytassanak. Ez a két hónap elegendő
arra, hogy akinek véleménye van, el tudja mondani. Március 31-e lenne a kérdőívek
leadásának határideje. Áprilisban az Integrált Területi Program felülvizsgálatánál a
beérkezett véleményeket figyelembe lehet venni. Minden egyes fejlesztésnél egy
összesített statisztika fog rendelkezésre állni, bizonyos fokú támogatottságot lehet
majd mérni a lakosság részéről. A kérdőíven valószínűleg az egyéni vélemények
kifejtésére is lesz lehetőség, illetve a konzultációt egy honlap is támogatni fogja. Az
Integrált Területi Program bővíthető, bekerülhetnek új elemek is, illetve ki is
kerülhetnek belőle projektek. Egyik cél, hogy 2018-ig az úthálózat-fejlesztéseknek
meg kell valósulniuk. Az óvodafejlesztések a köznevelési és közoktatási intézmények
fejlesztésében valósulnak meg. Az Integrált Területi Programban jelenleg az Egry Úti
Óvoda és a Kastélykert Óvoda felújítása szerepel.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Vannak olyan projektek, amelyekre már több tízmillió forintot elköltöttek. Elkezdődött
a tervezés, közbeszerzés. Milyen kötelező ereje lesz ennek a konzultációnak?
Amennyiben a lakosság egy projektet nem támogat, akkor a Közgyűlés dönthet úgy,
hogy nem valósítják azt meg?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Két útfejlesztésnél indult el a tényleges tervezés. Ez nem jelenti azt, hogy nem
lehetne azokat felülvizsgálni, átszervezni vagy más támogatási forrásból finanszírozni.
A konzultáció célja, a lakosság vélemények kikérése. A Közgyűlés nevében nem tud
arról nyilatkozni, hogy a lakossági vélemények hogyan jelennek majd meg a
döntésekben.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A biomassza erőművel kapcsolatban már két közbeszerzési eljárás is volt. Ezt a
projektet a tervtanács is tárgyalta. Ezek szerint talán már a technológiáról is lehet
tudni valamit. Gondolja, hogy ezt a kérdőíven szerepeltetni fogják, így látná ennek
értelmét.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Erről a projektről már régen tudnak az emberek, az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában benne volt, a társadalmasítása megtörtént. Az Integrált Területi
Program társadalmasítása szintén megtörtént már. Most egy következő fázisba
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lépnek, amikor is a projektek engedélyes tervei készülnek. Bármelyik projekt
visszahívható.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
6/2016. (I.18.) határozata
a „Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

5. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök az ülést 14.17 órakor bezárta.

Gerstmár Ferenc

Baumgartner Lajos

KjB alelnök

KjB tag
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