JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. november 16-i 13.35 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Stigelmaier Józsefné, Szabó Károlyné,
Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti
meghívottak.
Távol maradt: Gerstmár Ferenc és Domonkos Zsolt a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 7 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
105/2015. (XI.16.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
2. A) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a
temetők üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és
kiadásairól

B) A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
3. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015.
évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
B) Döntés az egészségügyi központi orvosi ügyelet üzemeltetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4.

Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között megkötendő bérlőkijelölési
jog vásárlására irányuló megállapodásról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5.

Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

6.

Tájékoztató a 2015. évben folyamatban
pályázatokról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

lévő

Európai

Uniós

7.
A) Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a
család- és gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról
B) Döntés a Családsegítő és
Intézményfenntartó
Társulás
módosításáról

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Társulási
megállapodásának

C) Hozzájárulás a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény alapító okiratának módosításához
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
8. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

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?
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A 12. körzetnél talált egy elírást, a Rózsa úti Általános Iskolánál szerepel a Tüzér utca
44.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ő is észrevette ezt a hibát, kéri az előterjesztés készítőit javítsák ki.
Selyemné Frankó Klára járási vezető védőnő:
Ma délelőtt 10.00 órakor kapta meg azt a levelet, amiben a szakmai véleményét
kérik. Tudomásul veszi, hogy a körzetek számát csökkentik, hiszen a tanulói létszám
is csökkent. Annak örülne a legjobban, ha a 13 körzet megmaradhatna a tanuló
ifjúság érdekében. Szakmailag azt támogatja, hogy egy védőnőre minél kevesebb
iskola jusson. Az előttük lévő tervezet szerint viszont egy védőnőre akár három iskola
is jut. Véleménye szerint olyan megoldást kellene találni, ami nem csak félévre,
hanem több évre szól. Célszerű lett volna úgy felosztani a körzeteket, hogy minden
védőnőre két iskola jusson.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztésben az áll, hogy az intézményi vezető védőnő egyeztetett a járási
vezető védőnővel.
Selyemné Frankó Klára járási vezető védőnő:
Tudomása volt róla, de nem kérték ki a szakmai véleményét, hanem közölték vele,
hogy milyen változások lesznek januártól.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó:
Az intézményi vezető védőnő személyesen egyeztetett a járási vezető védőnővel. Az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény október 13-án elküldte a tervezetet a járási
vezető védőnőnek, amelyben valóban nem a szakmai véleményét, hanem a tervezet
tudomásulvételét kérték tőle. Azokat a szempontokat, amelyeket a járási vezető
védőnő elmondott sajnos nem tudják figyelembe venni. Egyrészt kevés a védőnő,
másrészt a körzeteket a tanulói létszámcsökkenés miatt nem lehet bebetonozni. Ha

3

kell, fél év múlva újra módosítják a körzeteket. Megígéri a járási vezető védőnőnek,
hogy az újabb körzetmódosítást megelőzően személyesen ő fog vele egyeztetni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
106/2015. (XI.16.) határozata
„A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-tervezet elfogadását.

2. A) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a
temetők üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és
kiadásairól
B) A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
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?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Polgármesteri Kabinet irodavezetője:
Az előterjesztés „A” jelű részét a múlt hónapban már tárgyalta a tisztelt Bizottság,
viszont a Közgyűlés nem. Időközben a „B” jelű rész is aktuális lett.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a ”B” jelű előterjesztést a Közgyűlés megtárgyalja, és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
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A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
107/2015. (XI.16.) határozata
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

3.

A)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
B)
Döntés
az
egészségügyi
központi
orvosi
ügyelet
üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
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 előterjesztés „B” jelű részét tárgyalja a Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
108/2015. (XI.16.) határozata
a „Döntés az egészségügyi központi orvosi ügyelet üzemeltetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés az egészségügyi központi orvosi ügyelet üzemeltetésével kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

4.

Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület
között
megkötendő
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodásról
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:
Mi szerepel a 20 millió forintban? Csak a négy lakás kialakítása vagy esetleg valami
más is? A második, harmadik és a negyedik szinten élő emberek között milyen a
viszony? Csak ez az egy út járható az Önkormányzat számára, hogy a bérlakás
állományát bővíteni tudja? Azt gondolja, hogy egy megyei jogú városnak már
másban illene gondolkodnia.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nagyon hasznos előterjesztés van előttük, és nem példa nélküli. Hangsúlyozni
kívánja, hogy amikor átvette a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ingatlant, az
Veszprém hírhedt Pokoli Tornya volt, ma már a Lehetőségek Háza.
Lőrincz Norbert a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Képzési és önkéntességi

munkacsoportjának vezetője:
Hat és fél évvel ezelőtt indult el a Pokoli Torony rehabilitációja, most a III. ütem
megvalósítása zajlik. Lakás vásárlása vagy építése drágább az Önkormányzat
számára, mint a bérlőkijelölési jog megvásárlása. A 20 millió forintért ők egyrészt
biztosítják, hogy a bérlő egy 100%-ban felújított ingatlanba érkezik, másrészt
vállalják, hogy a bérlő összes problémájának a megoldását segítik. Sajnos ki kell
mondani, hogy Veszprémben igenis vannak olyan emberek, akik egy Pokoli
Toronyban történő lakhatásnak nagyon örülnek, ez egy megoldás a számukra. Az
épület 9-10. szintje üres, honvédségi tulajdon. Ma már négy szinten van központi
fűtés, a többi szinten villanyárammal fűtenek az emberek a lehetőségeikhez mérten.
Az itt élő emberek maguk mondták ki, hogy ez már nem a Pokoli Torony. A
közösségformálódás nem konfliktusmentes, de nem is kezelhetetlen.
Dr. Albert József CSc, professor emeritus:
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Néhány évvel egy tanulmányban írták le azokat az áldatlan állapotokat, amelyek a
Házgyári út 1-ben voltak. Két megoldás jöhetett szóba, az egyik a teljes felszámolás
volt, mert azt mondták, hogy a „gettócsinosítás” lehetetlen. Őt is meglepte, hogy jött
egy szervezet, aki vállalta, hogy megoldja a problémát. Azóta ismét készült egy
tanulmányuk, amely azt támasztja alá, hogy érdemes támogatni ezt a
kezdeményezést. Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy ebből a sikertörténetből is készüljön egy tanulmány, amely
megmutatja, hogy nem lerombolni, hanem építeni kell a dolgokat.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Forgóné Kelemen Judit képviselő asszonnyal abban egyetért, hogy nem elégedhetnek
meg mindig ezzel a megoldással, de az anyagi lehetőségek jelenleg ezt teszik
lehetővé.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
109/2015. (XI.16.) határozata
a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között megkötendő bérlőkijelölési jog
vásárlására irányuló megállapodásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között megkötendő bérlőkijelölési jog vásárlására
irányuló megállapodásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

5.

Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

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:
Milyen jó, hogy van a városnak egy hittudományi főiskolája, és milyen jó, hogy
vannak a városnak szociális intézményei, ahol a szociális munkások tudnak segíteni.
Nagyon jó az együttműködés. A koncepció egy biblia, amely alapján tudnak dolgozni.
Eltelt két év, ismét felül kellett vizsgálni a jogszabályoknak megfelelően.
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Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A koncepció részletes helyzetképet ad Veszprém népességéről. Van-e arról
információ, hogy hányan hagyták el a várost? A foglalkoztatást illetően egyfajta
csökkenés látható. A tanulmány kimondja, hogy Veszprémben növelni szükséges a
foglalkoztatottságot. Ez ellentétben áll azzal a propagandával, hogy alacsony a
munkanélküliség. Van-e arra vonatkozóan számítás, hogy mennyi ma Veszprémben a
szociális minimum? A rendszeres pénzellátásban nem részesülő emberekkel mit tud
kezdeni az Önkormányzat? Szükség lenne minden bölcsődében egy helyben lévő
udvarosra, ugyanúgy, mint az óvodákban. Van arra lehetőség, hogy erre megoldást
találjon a VKSZ Zrt.? Veszprémben gyakorlatilag nem működik a Kábítószer Egyeztető
Fórum. Májusban azt a választ kapta, hogy évek óta nem szerepel a költségvetésben
erre forrás. Úgy gondolja, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél ezt figyelembe
kellene venni, azaz a működését támogatni kellene.
Dr. Albert József CSc, professor emeritus:
450-500 fő közötti az elvándoroltak száma és ugyanennyi a bevándoroltak száma is.
A lélekszám évek óta, körülbelül 10 éve stagnál. Ő is kíváncsi volt, hogy mennyi a
munkanélküliségi ráta Veszprémben, de a KSH sem tudta megadni. A
foglalkoztatottság szintje országos probléma, de kétségtelen, hogy a
munkanélküliségi ráta csökken. Pár évvel ezelőtt megjelent egy tanulmány, amely a
népesség anyagi helyzetéről szólt, Veszprém az élbolyban van, elég jó az itt élők
anyagi helyzete.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Települési támogatással tudja segíteni az Önkormányzat a rászorulókat.
Háromhavonta igényelhető egyszeri segély, valamint lakásfenntartási támogatás és
gyógyszertámogatás igénybevételére is van lehetőség. A Családsegítő Szolgálat és a
Máltai Szeretetszolgálat többször szervez adományosztásokat, amelyben pl. ruha,
tartós élelmiszer van. Az Egyesített Szociális Intézményben szociális étkezetést
biztosít az Önkormányzat. A Befogadás Háza népkonyhát működtet, ott lehetőség
van ingyenesen étkezni. Valóban gond volt az óvodáknál is az udvaros munkakörével,
úgy tudja, ezt a dolgot felül fogják vizsgálni. Van még kérdés esetleg, amire nem
válaszolt?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Van-e arra vonatkozóan számítás, hogy mennyi ma Veszprémben a szociális
minimum?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Létminimum fogalom van, de szociális minimum fogalom nincs.
Dr. Albert József CSc, professor emeritus:
Erről is vitatkoznak, hogy jó fogalom-e ez a létminimum, mert kb. három-négy millió
ember tartozik ide, ami nagyon magas szám.
Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézményvezetője:
Ígéretet kapott polgármester úrtól, hogy intézményenként fognak kapni egy
udvarost.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
110/2015. (XI.16.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

6.

Tájékoztató a 2015. évben folyamatban lévő
pályázatokról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Európai

Uniós

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.

7.
A) Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a
család- és gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról
B) Döntés a Családsegítő és
Intézményfenntartó
Társulás
módosításáról

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Társulási
megállapodásának

C) Hozzájárulás a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény alapító okiratának módosításához
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 javaslatokat.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
111/2015. (XI.16.) határozata
a „Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a
család- és gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és
gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról” című előterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
112/2015. (XI.16.) határozata
a „Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
megállapodásának
módosításáról”
című
előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
113/2015. (XI.16.) határozata
a „Hozzájárulás a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény alapító okiratának módosításához”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Hozzájárulás a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
alapító okiratának módosításához” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

8. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyal.

Az Elnök 14.25 órakor az ülést bezárta.

Baumgartner Lajos

Dr. Strenner Zoltán

KjB tag

KjB elnök
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