JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. február 15-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. Mielőtt elkezdenék a 20 előterjesztés megtárgyalását,
mélységes tiszteletét, és köszönetét szeretné kifejezni a polgármesteri hivatal
dolgozóinak. Le a kalappal előttük, hogy ezt a munkát, ilyen gyorsan, ilyen precízen
idetették az asztalra.
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
7/2016. (II.15.) 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 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
8/2016. (II.15.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2016.
évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A Veszprémi 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
3. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
5. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
7.

A) Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft.-vel megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés
jóváhagyásáról
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B)
Döntés a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött
az
önkormányzati
tulajdonú
nem
lakás
célú
ingatlanok
értékesítésére, hasznosítására és bérlakások üzemeltetésére,
bérbeadására irányuló szerződés módosításáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
8.

A) A felnőtt háziorvosi ellátás Ádám Iván utcai telephelyeinek
megszüntetése
B) Használati szerződés megkötése a Veszprémi Csolnoky Ferenc
Kórházzal a Veszprém, Komakút tér 1. sz. alatt található III. emeleti
rendelőhelyiségekre
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

9.

A)
A
Veszprémi
Kistérség
megállapodásának módosítása

Többcélú

Társulása

B)
A
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Társulási

Alapszolgáltatási
megállapodásának

10. Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.8.2. jelű „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című felhívására
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
11. A) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladatainak,
szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti
meghatározásáról szóló 266/2015. (XII.17.) határozat módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
12. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Virányi Anikó Judit elnök
13. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: Horváthné Somogyi Ildikó elnök

Tapolca

14. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
házi segítségnyújtás ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető
15. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2015. évi
munkájáról
Az előterjesztés előadója: Dr. Payrich Mária elnök
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16. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2015. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: dr. Albert József professor emeritus
17. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2015. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás irodavezető
18. A Művészetek Háza 2015. évi szakmai beszámolója, 2016. évi
munkaterve
Az előterjesztés előadója: Hegyeshalmi László igazgató, Művészetek Háza
19. A Városi Művelődési Központ 2015. évi szakmai beszámolója, 2016.
évi munkaterve
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató, Városi Művelődési Központ
20. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém
Megyei Egyesülete 2015. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Kósa József elnök
21. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
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?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
Azokra a tendenciákra szeretné felhívni a figyelmet, amelyekben ez a költségvetés
eltér az előző évitől. Egyrészt a mérlegtáblán és a grafikonokon látható, hogy a
felhalmozási, valamint a működési bevételek és kiadások aránya átalakult a korábbi
évekhez képest. Ebben semmi rendkívüli nincs, hiszen egy fejlesztési ciklus lezárult
2015 végén és egy új kezdődött az idén. Másrészt a működésben apróbb változások
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történtek. A családsegítés finanszírozása megváltozott, ami a költségvetés forrás
oldalát negatívan érintette. Ez azt jelenti, hogy a társult önkormányzatoknak a
feladat ellátásához több pénzzel kell hozzájárulniuk. 2016 a fiatalok éve, ezért több
olyan elképzelés fedezete is megjelenik a költségvetésben, mely ezt hivatott
bemutatni, mint például a városi ifjúsági keret vagy a tanulmányi ösztöndíj.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köszöni a költségvetés elkészítőinek munkáját. A VKSZ Zrt. által ellátott üzemeltetési
feladatokra kevesebb összeg van tervezve, mint tavaly. Mi ennek az oka? A
kéményseprési tevékenységre miért nincs tervezve kiadás? A Közgyűlés arról döntött,
hogy ezt a tevékenységet 2016. július 1-jétől nem finanszírozza. Úgy gondolja, hogy
az első félévre kellene erre tervezni valamennyi összeget. A bérlakások
üzemeltetésére kisebb összeg lett betervezve, mint 2015-ben. A lakásügynökség
létrehozása hogyan befolyásolja a bérlakásokra fordítható összegeket? Lesz-e arra
lehetőség, hogy a bérlakások száma növekedjen az idén? Örömteli, hogy uniós
forrásból új bölcsődék fognak épülni. A jelenleg működő bölcsődék felújítására lesz-e
forrás? A Laczkó Dezső Múzeum működésére jóval kisebb összeg van betervezve,
mint tavaly. Mi ennek az oka?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
Az elmúlt években szolgáltatásvásárlási szerződéssel látta el a VKSZ Zrt. a
feladatokat. Több állásfoglalás szerint - minisztérium, NAV, költségvetési levelek –
ezek a szolgáltatások közcélokat szolgálnak, ezért támogatási konstrukcióban is lehet
finanszírozni. Így a tervezett számok nem tartalmazzák az ÁFA-t. A kéményseprésnél
az Önkormányzat eddig a veszteséget finanszírozta, ezért nem terveztek kiadást erre
az évre. A bérlakások működtetésére tervezett összeget a kintlévőségek összegével
csökkentették, bízva a Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Ez 1-2 millió forintnyi
különbözet. Az elmúlt évben egy nagy összegű állami támogatás állt
rendelkezésükre, amelyből az intézmények felújítását is tudták finanszírozni.
Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. A múzeum tevékenységi körében
jelentős helyet foglalnak el a régészeti feltárások. Ezek költségeit mindig az a
település fizeti, amelynek területén zajlik a feltárás. 2016-ban ez a tevékenység nem
jelenik meg oly markánsan, mint az előző 1-2 évben.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet.

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
9/2016. (II.15.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1.
határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
10/2016. (II.15.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat
elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
11/2016. (II.15.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

2. A Veszprémi 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
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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 a rendelettervezet 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
12/2016. (II.15.) határozata
„A Veszprémi 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 Veszprémi 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.

3. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (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?
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Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezet 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
13/2016. (II.15.) határozata
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-tervezet
elfogadását.

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
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 a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményi térítési díjai
az elmúlt évhez képest nagyobb arányban növekedtek mint a többi szolgáltatás
intézményi térítési díjai. Mi ennek az oka? Előfordulhat-e, hogy az emelkedés miatt
valaki kiszorul az ellátásból?

a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Ida

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

A rendelet az intézményi térítési díjat tartalmazza, mely a szolgáltatás ellenértéke. A
fizetendő térítési díj ennél jóval alacsonyabb, étkeztetés igénybevételével nem
haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30%-át. Ők ennél is alacsonyabb személyi
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térítési díjat szednek, azaz az ellátott jövedelmének 23%-át. Senki nem fog kiszorulni
az ellátásból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezet elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
14/2016. (II.15.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.

5. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
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 a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
15/2016. (II.15.) határozata
„A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és rendelettervezet elfogadását.
6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A rendelet 1. mellékletében javítottak. A melléklet 1.1 pontjában a Bajcsy-Zs. u. 37.
helyett Bajcsy-Zs. u. 17., az 1.21. pontjában a Major u. 7. helyett Kádárta-Major
elnevezés került.
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
16/2016. (II.15.) határozata
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, és az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-tervezet
elfogadását.
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7.

A) Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft.-vel megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés
jóváhagyásáról
B)
Döntés a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött
az
önkormányzati
tulajdonú
nem
lakás
célú
ingatlanok
értékesítésére, hasznosítására és bérlakások üzemeltetésére,
bérbeadására irányuló szerződés módosításáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A megállapodás 7. pontja tartalmazza, hogy károkozás esetén mi a teendő.
Elgondolkodott-e esetleg az előterjesztő, hogy ebben az esetben is érvényesüljön a
„három csapás elve”, azaz amennyiben háromszor történik károkozás, akkor a
harmadik eset után automatikusan felmondják a bérleti szerződést. Javasolja, hogy
ezt fogalmazza meg a Bizottság egy kiegészítő alpontban.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ez egy javaslat?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Igen. Egy kérdés is, és egy javaslat is.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Mi a véleménye erről dr. Dénes Zsuzsannának?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
A közösségi együttélés megsértése esetén felmondható a szerződés akár az első
károkozást követően is. De ezt nem ebben a szerződésben kell megfogalmazni,
nyilvánvaló hogy ez a lakásügynökség feladata lesz.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A két fél közötti bérleti szerződésben kellene megfogalmazni a rongálás
következményeit. Egyetért azzal, hogy a Bizottság javasolja a „VESZOL” Kft.-nek,
hogy a bérlővel kötendő szerződés hogyan tartalmazza a károkozás következményeit,
a kár megtérítését és a bérleti jogviszony felmondását.
Elnök úr, a Bizottság hozhatna egy határozatot, amelyben megfogalmazza a
„VESZOL” Kft. részére, hogy abban a bérleti jogviszonyban, amit majd ő köt a
bérlővel, történjenek ilyen kikötések.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Mikortól köti a „VESZOL” Kft. a bérleti szerződéseket? A következő Bizottsági ülésre
elő lehetne készíteni ezt a határozati javaslatot?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Április 1-jétől. A javaslatot, úgy kellene megfogalmazni a „VESZOL” Kft. részére, hogy
fontolja meg amennyiben szándékos károkozás történik, akkor a közösségi együttélés
szabályaira tekintettel felmondással éljen illetve ilyen döntést készítsen elő. Tehát
nem kell, hogy része legyen a bérleti szerződésnek, mert a törvény szerint is
felmondhatja azt.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Viszont, ha nem teszi meg, akkor ki fogja rajta számon kérni?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Károkozás és károkozás között lényeges különbségek lehetnek. Minden károkozásért
felmondani a bérleti szerződést nem lenne hasznos, mert a Máltai Szeretetszolgálat
tevékenysége ettől rugalmatlanná válna. A határozatban, javaslatot kellene
megfogalmazni és nem kötelezést.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Akkor egy ajánlásról kellene dönteniük. Ez része ennek az előterjesztésnek?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Nem.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ki ért egyet ezzel az ajánlással? Ő nem tudja megfogalmazni.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Kérdéses, hogy most megszövegezni az ajánlást mennyire szerencsés?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A következő havi bizottsági ülésre előkészítik ezt a javaslatot.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megfelelő ez a képviselő asszony számára is?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Igen. Köszönöm.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

12

Közjóléti Bizottságának
17/2016. (II.15.) határozata
a „Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit
Kft.-vel megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel
megkötendő szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
18/2016. (II.15.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött az
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok értékesítésére,
hasznosítására és bérlakások üzemeltetésére, bérbeadására irányuló
szerződés módosításáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött az önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú ingatlanok értékesítésére, hasznosítására és bérlakások
üzemeltetésére, bérbeadására irányuló szerződés módosításáról” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

8.

A) A felnőtt háziorvosi ellátás Ádám Iván utcai telephelyeinek
megszüntetése
B) Használati szerződés megkötése a Veszprémi Csolnoky Ferenc
Kórházzal a Veszprém, Komakút tér 1. sz. alatt található III. emeleti
rendelőhelyiségekre
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?
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Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Az „A” jelű előterjesztéshez tartozó megállapodások 9. pontja a következőképpen
módosult: „A vállalkozók elfogadják, hogy a Veszprém, Komakút 1. szám alatti
rendelőkben az 1. pont alatt hivatkozott szerződés 7. pontjának megfelelő
tevékenységet a rendelőintézet nyitvatartási idejében folytathatnak”. A módosítás
oka, hogy az eredeti szerződés szerint az orvosok nem csak háziorvosi
tevékenységet, hanem az egészségügyi törvényben biztosított egyéb tevékenységet
is végezhetnek.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Történt-e egyeztetés az érintett háziorvosokkal? Bírja-e ez a megoldás az ő teljes
egyetértésüket?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Az egyeztetések folyamatosak, még nem zárultak le.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Borotvaélen táncol a dolog.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A rendelőintézet III. emeletén a fogorvosok által használt helyiségeket a jelenlegi
használati szerződés nem érinti, ezért a „B” jelű előterjesztés szöveges részéből és a
határozati javaslatból az erre vonatkozó részeket töröltük. A módosított szöveges
rész és határozati javaslat kiosztásra került.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök az elhangzott módosításokkal együtt
szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó, határozati javaslatokat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
19/2016. (II.15.) határozata
„A felnőtt háziorvosi ellátás Ádám Iván utcai telephelyeinek
megszüntetése”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A felnőtt háziorvosi ellátás Ádám Iván utcai telephelyeinek megszüntetése”című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
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Közjóléti Bizottságának
20/2016. (II.15.) határozata
a „Használati szerződés megkötése a Veszprémi Csolnoky Ferenc
Kórházzal a Veszprém, Komakút tér 1. sz. alatt található III. emeleti
rendelőhelyiségekre”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Használati szerződés megkötése a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházzal a
Veszprém, Komakút tér 1. sz. alatt található III. emeleti rendelőhelyiségekre” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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A)
A
Veszprémi
Kistérség
megállapodásának módosítása

Többcélú

Társulása

B)
A
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Társulási

Alapszolgáltatási
megállapodásának

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 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
21/2016. (II.15.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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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
22/2016. (II.15.) határozata
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodásának módosítása”
című előterjesztésről
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

10. Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.8.2. jelű „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című felhívására
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 9 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
23/2016. (II.15.) határozata
„Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.8.2. jelű „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című felhívására”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.8.2. jelű „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” című felhívására” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
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11.

A) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladatainak,
szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti
meghatározásáról szóló 266/2015. (XII.17.) határozat 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 az
előterjesztéshez tartozó 1., 3. és 4. határozati javaslatokat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
24/2016. (II.15.) határozata
„Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása” című felhívására” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az 1. határozati javaslat 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
25/2016. (II.15.) határozata
„Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
26/2016. (II.15.) határozata
„Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 4. határozati javaslat
elfogadását.

12. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Virányi Anikó Judit 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?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Maga és a város nevében megköszöni az egyesület munkatársainak eddigi munkáját,
amire sajnos egyre nagyobb szükség van. Szeretné, ha több információt kaphatna a
munkanélküliekkel végzett munkájukról.
Dr. Virányi Anikó Judit az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
Köszöni szépen az elismerő szavakat, továbbítja a munkatársainak is. Egyéni
helyzetfelmérést végeznek a munkanélküli személyre vonatkozóan és kidolgoznak
számára egy megfelelő stratégiát. Nehéz őket visszailleszteni a munka világába, mert
ezek az emberek betegek, szenvedélybetegek, nagy a visszaesés kockázata. A mai
világban nagyon gyorsan változnak a drogok, amivel ők igazán tudnak segíteni az a
fiatalok körében végzett prevenció. Sok iskolában jelen vannak, de nem tudnak
mindenhová eljutni.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Mi az oka ennek?
Dr. Virányi Anikó Judit az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
A prevenciót csak akkreditált szervezet végezheti, ők azok. Nagyon büszke a
prevenciós programjukra, de nem áll rendelkezésükre elegendő pénz a személyi
feltételek megteremtéséhez, pedig egész Veszprémet el tudnák látni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Az iskolákban nagyon jól működő védőnői ellátás van. Őket és az ÁNTSZ-t is be
lehetne vonni a prevencióba.
Dr. Virányi Anikó Judit az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
Természetesen együttműködnek az iskolai védőnőkkel, abban az időtartamban,
amennyit a védőnők jelen tudnak lenni az iskolákban.
Dr. Albert József a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola professor emeritusa:
Az alkoholfogyasztás egyre súlyosabb probléma, egyre fiatalabb korban kezdődik és
egyre több nőt érint. Nincs országos alkoholizmus elleni stratégia. Az önsegítő
csoportok hatékonyan működnek, de szükség lenne városi szinten is összefogni az
alkoholizmus megelőzése érdekében.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy a Közjóléti bizottság vállalja fel ezt a missziót.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Maximálisan egyetért képviselőtársa javaslatával.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
27/2016. (II.15.) határozata
„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2015. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2015. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

13. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: Horváthné Somogyi Ildikó elnök

Tapolca

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:
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Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A beszámoló szerint várhatóan újabb, 24 órás felügyelettel működő támogatott
lakhatást terveznek. Erről szeretne bővebb felvilágosítást kérni. 2012-ben volt egy
pályázat, amit az intézményvezető asszony adott be, ez időközben elkerült a várostól.
A pályázaton nyert forrásra nagyon nagy szükség lenne. Most újabb pályázat van
kilátásban?

a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Ida

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

A támogatott lakhatás kiválóan működik, de kevés a férőhelyek száma. A veszprémi
fogyatékos személyek egyre idősebbek, szüleikre már nem számíthatnak sokáig.
Nagy szükség van helyben egy tartós bentlakásos ellátásra. Dákán és
Lesencetomajon működik ilyen intézmény, de a várólista 150 fős. A 24 órás ellátás
személyi feltételek hiányában jelenleg nem működik, pedig nagy szükség lenne rá.
Valóban pályázati lehetőségre várnak, de bármilyen segítséget megköszönnek, amit
kapnak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az intézményvezető asszony és az egyesületi elnök asszony munkáját. Úgy
gondolja, hogy a pályázaton nyert 23 millió forint a József Attila utcai ingatlanba fog
kerülni támogatott lakhatás céljára. Az alapkőletétel megtörtént, hogy lesz-e belőle
valami, majd kiderül. Bízik a pályázati forrásokban.

a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Ida

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

Köszöni a dicsérő szavakat. A pályázati forrás 110 millió forint volt. Úgy tudja, hogy
egyelőre nem épül meg ez a támogatott lakhatás.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy kérjenek segítséget a támogatott lakhatás nagykövetétől Bernáth
Ildikótól.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
28/2016. (II.15.) határozata
„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásról 2015. évben”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásról 2015. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

14. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
házi segítségnyújtás ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető

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:
Milyen szakmai létszámmal végzi a szolgáltató a házi segítségnyújtást?
Hatalmas feladatot látnak el, 306 embert gondoznak. Ehhez a munkához sok erő és
elszántság kell. A 306 fő ellátott Veszprém körzeteiben hogyan oszlik el?
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Valóban csodálatos dolog a rászorulóknak segítséget nyújtani. Sok kitartást kíván
ehhez a szép munkához.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Az ügyvezető asszony sajnos beteg, de a kérdéseket továbbítják részére és a választ
megküldik a Bizottság tagjainak.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
29/2016. (II.15.) határozata
„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi
segítségnyújtás ellátásáról 2015. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi
segítségnyújtás ellátásáról 2015. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A
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Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

15. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2015. évi
munkájáról
Az előterjesztés előadója: Dr. Payrich Mária 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?
Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
Szeretné szóban is megköszönni, hogy az elmúlt évben lehetőségük volt a szolgálati
hely korszerűsítésére, zuhanyzó és konyhai mosogató kialakítására. Nagy segítség ez,
hiszen aki az éjjeli ügyeletet követően megy dolgozni, most már tud venni egy forró
fürdőt az újabb munkavégzés előtt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon szívesen, jó érzés hallani, hogy ilyen viszonylag apró dolgoknak is mennyire
lehet örülni. Felhívja a jelenlevők figyelmét, hogy az egyesületnél karitatív munka
zajlik. Köszöni az egyesület nagyszerű munkáját, nagyon jó szolgálatot tesznek az
embereknek.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A beszámoló beszédes és precíz anyag, köszöni szépen. Az elmúlt évhez képest
sajnos drasztikusan megemelkedtek a hívásszámok. Csak gratulálni tud ahhoz, hogy
ilyen döbbenetesen kevés pénzből ilyen nagyszerűen működnek. Képviselői keretéből
szívesen támogatja az egyesületet.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
30/2016. (II.15.) határozata
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2015. évi
munkájáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Kapcsolat ’96”
Mentálhigiénés Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
az egyesület elnökét.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. február 26.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

15.08. órakor Forgóné Kelemen Judit távozik a Bizottság üléséről.

16. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2015. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: dr. Albert József professor emeritus

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:
Köszönti a Hittudományi Főiskola kiérdemesült professzorát, és megköszöni, hogy a
tudására még mindig számíthatnak. Az előterjesztést illetően van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Albert József a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola professor emeritusa:
Az elmúlt években készült tanulmányaik a főiskola honlapján megtalálhatóak. A
szakmai napjukon nagyon sokan voltak, tele volt a nagyterem, a téma az
alkoholizmus volt.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
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Gratulál a kiérdemeltség tekintetében. A professzorra nagy szüksége van a városnak,
a továbbiakban is számítanak a szaktudására, tanácsaira. Köszöni az főiskola
munkatársainak és a professzor úrnak a munkáját.
Dr. Albert József a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola professor emeritusa:
Ameddig tud, természetesen mindenben segít, számíthat rá az Önkormányzat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
31/2016. (II.15.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2015. évre kötött együttműködési
megállapodás teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Elfogadja a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola beszámolóját az
Önkormányzattal 2015. évre kötött együttműködési megállapodás
teljesítéséről.
2. Felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse dr. Albert József professor emeritust.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. február 22.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

17.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2015. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás 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:
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Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása? Veszprém Város Vegyeskarát képviseli-e valaki?
Veszprém Város Vegyeskarát a Bizottság ülésén nem képviselte senki.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Mendelssohn Kamarazenekar beszámolójából szeretné kiemelni, hogy Kováts Péter
kétszer is megköszönte az Önkormányzat támogatását, viszont a pénzügyi
beszámolóval nem készültek el időben, az most került kiosztásra. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Következik a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület. Ki képviseli?
A Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesületet a Bizottság ülésén nem
képviselte senki.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány képviseletében Varga István urat köszönti.
Varga István a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány kuratóriumának elnöke:
Az alapítványuk nem csak a táncegyüttest tarja fenn, hanem egyik fontos céljuk,
hogy a különböző táncegyütteseket közelebb hozzák egymáshoz. Már túl vannak az
első kerekasztal ülésükön. Köszöni az Agora és az Önkormányzat eddigi támogatását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság szívesen részt venne egy táncházon. Lehetséges ez?
Varga István a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány kuratóriumának elnöke:
Igen, megszervezi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti Borbásné Gazdag Gabriellát a Gizella Nőikar karnagyát.
Borbásné Gazdag Gabriella a Gizella Nőikar karnagya:
Megköszöni, hogy a nőikar a kiemelt művészeti együttesek tagja lehet. Az elmúlt év
legnagyobb sikere számukra, hogy eljutottak Európa egyik legrangosabb versenyére
Arezzoba, ahol Veszprém város kulturális hírnevét öregbíthették.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az előterjesztésből látszik, hogy mennyi kiválósága van Veszprém városának. Jómaga
és a Bizottság nevében megköszöni a kiemelt művészeti együttesek színvonalas
művészeti tevékenységét, amellyel a várost képviselik. Ehhez a tevékenységhez jó
erőt és egészséget kíván.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat.

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
32/2016. (II.15.) határozata
Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület
2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2015. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör
Egyesület között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 4.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
33/2016. (II.15.) határozata
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület
2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2015. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület
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között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási
értelmében tett 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

szerződés

2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 4.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
34/2016. (II.15.) határozata
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület
2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2015. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
Egyesület között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2016. március 4.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
35/2016. (II.15.) határozata
Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány
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2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2015. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány között
fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett
2015. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
alapítvány elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 4.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
36/2016. (II.15.) határozata
a Gizella Nőikar
2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2015. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Gizella Nőikar között fennálló, 2020. január
1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett 2015. évi szakmai
beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 4.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető

28

15.25. órakor Forgóné Kelemen Judit visszatér a Bizottság ülésére.
18. A Művészetek Háza 2015. évi szakmai beszámolója, 2016. évi
munkaterve
Az előterjesztés előadója: Hegyeshalmi László igazgató, Művészetek Háza

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?
Hegyeshalmi László a Művészetek Háza igazgatója:
Bemutatja a beszámoló nyomtatott változatát, amelyben igyekeztek hűek lenni az
intézmény arculatához. Minden munkát maguk végeztek, a fotózást, a tördelést,
mindent. Ők is köszönik a támogatást, igyekeznek a legjobban felhasználni,
mindannyiuk dicsőségére.
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A Szilágyi László születésnapjára rendezendő kiállításra szándékukban áll-e meghívni
Szilágyi Zoét?
Hegyeshalmi László a Művészetek Háza igazgatója:
Nem dőlt el véglegesen, de azt kell mondania, hogy igen.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az anyag példaértékű, látszik, hogy nagyon komolyan veszik az intézmény
megjelenését. Maga és a Bizottság nevében azt kívánja, hogy a lehető legtöbb
látogatót vonzzák be az intézménybe. További sok sikert kíván.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
37/2016. (II.15.) határozata
a Művészetek Háza 2015. évi szakmai beszámolójának,
2016. évi munkatervének jóváhagyásáról.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza 2015. évi szakmai beszámolója, 2016. évi
munkaterve” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Művészetek Háza 2015. évi szakmai beszámolóját,
2016. évi munkatervét a határozati javaslat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse a Művészetek
Háza igazgatóját.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

19. A Városi Művelődési Központ 2015. évi szakmai beszámolója, 2016. évi
munkaterve
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató, Városi Művelődési Központ

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?
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A VMK az ő választókerületében működik, nap mint nap látja, hogy micsoda pezsgő
élet folyik az Agorában. Jót tett a felújítás az intézménynek. Köszöni az
igazgatóasszony munkáját, a beszámoló kiváló, további sok sikert kíván.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az Önkormányzat egy hatalmas lépést tett a kultúra egyik fellegvárának minőségi
javítása tekintetében. A költözéseknek vége, 2016 már egy teljes év lesz az
intézmény életében. Sok sikert kíván a további munkákhoz.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A „művészetek fellegvára” hangzott el az előbb. A várról, mindig az jut az eszébe,
hogy „a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében lakozik”.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Képviselői keretéből az idén is támogatni kívánja az intézményt.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
38/2016. (II.15.) határozata
a Városi Művelődési Központ 2015. évi szakmai beszámolójának, 2016. évi
munkatervének jóváhagyásáról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Városi Művelődési Központ 2015. évi szakmai beszámolója, 2016.
évi munkaterve.” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Városi Művelődési Központ 2015. évi szakmai
beszámolóját, 2016. évi munkatervét a határozati javaslat 1. mellékletében
szereplő tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse a Városi
Művelődési Központ igazgatóját.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

20. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém
Megyei Egyesülete 2015. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Kósa József 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?
Kósa József a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei
Egyesületének elnöke:
Szeretné kiegészíteni a tájékoztatóját, a következőket direkt hagyta ki belőle. Sikerült
újabb öt munka-erőpiaci szolgáltatást akkreditáltatniuk. A honlapjukat háromhetente
frissítik, ahol havonta átlagban 1400 lájkolás történik. Az Önkormányzattól tavaly
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20.000 Ft támogatást kapott az egyesület, így kénytelenek a megyén kívül is
közbeszerzési eljárásokban részt venni.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Közel 19 éves múlt áll az egyesület mögött, ez a munka, amit végeznek nem könnyű
műfaj. Elnézést kér, hogy az Önkormányzat csak ilyen csekély mértékben támogatta
ezt a civil szervezetet. Az okát nem tudja, de meg fogja nézni. A példaértékű, sok
embernek segítséget nyújtó tevékenységükhöz csak gratulálni tud.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A mai napon tárgyalt a Bizottság egy foglalkoztatási paktumról. 482 millió forintból
330 főt fognak kiválasztani erre a programra. 144 főt álláshoz fognak juttatni. Ebből
a 144 főből 94 főt 6 és 12 hónapon túl esetleg még 6 hónapig foglalkoztatnak.
Hogyan értékeli Ön ezeket a számokat?
Kósa József a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei
Egyesületének elnöke:
Nem kapta meg ezt a paktumot, most hall erről először. Ők közbeszerzésekből tartják
fenn magukat. A TÁMOP 1.1.2 program keretében 890 főt sikerült visszajuttatniuk az
elsődleges munkaerőpiacra.
Más kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékozatót.

21. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök az ülést 15.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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