JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. március 21-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. A Bizottság 9 tagja közül 9 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Szavazásra bocsátotta 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
39/2016. (III.21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 30/2016. (II.15.) határozat, a 31/2016. (II.15.) határozat, a 32/2016. (II.15.)
határozat, a 33/2016. (II.15.) határozat, a 34/2016. (II.15.) határozat, a 35/2016.
(II.15.) határozat, a 36/2016. (II.15.) határozat, a 37/2016. (II.15.) határozat, és a
38/2016. (II.15.) 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
40/2016. (III.21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. Döntés a „VKSZ” Zrt-vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött
megállapodások felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
2. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Szövetség az Egészséges
Veszprémiekért Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
3. Pályázati döntés módosítása a Területi Operatív Program 6.8.2. jelű
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. A köztéri műalkotások regiszterének bemutatása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
5.

A)
Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységéről 2015-2016. Években
B) A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos
2016 évi feladatok
C) Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése
céljából a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

6. Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági
Koncepciójának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Takács László bizottsági elnök

és

Bűnmegelőzési

7. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán bizottsági elnök
8. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. Döntés a „VKSZ” Zrt-vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött
megállapodások felülvizsgálatáról
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?
Némedi Lajos alpolgármester:
A határozati javaslat 3. pontjában az első francia bekezdés második sorában a
„szóló” szövegrész törlésre kerül. A határozati javaslat 4. pontjában a második sorban
a „támogató állásfoglalás” szövegrész helyett „egyetértő állásfoglalás” szövegrész
kerül. Ez a rész a határidőnél ugyanígy változik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A Nemzeti Adó és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) valamint a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda állásfoglalása megérkezik a Közgyűlés napjáig? Amennyiben nem,
akkor ésszerűbb lenne megvárni ezeket és akkor elfogadni a határozati javaslatot.
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
Az előterjesztés szerint a közszolgáltatási tevékenységek támogatását úgy kell
megállapítani, hogy a kompenzáció nem haladhatja meg a közszolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek, valamint az abból
származó bevételek különbségét, figyelembe véve az ésszerű nyereséget is.
Hogyan állapítják meg az ésszerű nyereséget? Amennyiben elfogadják, hogy egy
közszolgáltató nyereséges lehet, ez egyben jelentheti-e a rezsiharc végét?
Némedi Lajos alpolgármester:
A keretmegállapodások csak akkor lépnek hatályba, ha megjönnek az egyetértő
állásfoglalások.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Szóban bírnak már az egyetértésekkel, reményeik szerint a Közgyűlés napjáig
megérkeznek az egyetértő állásfoglalások. Zakar Csaba külső szakértő úr kérdésére
válaszolva, itt nincs szó ésszerű nyereségről, a fedezeti pontig történik meg a
kompenzációnyújtás.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
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Az ÁFA-val kapcsolatos témakörben a veszprémi igazgatósággal megtörtént az
egyeztetés, támogatóan álltak hozzá. Az ő javaslatuk alapján a konkrét szerződés
ismeretében kértek még a NAV-tól egy megerősítő állásfoglalást.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Honnan jött ez az ötlet? A NAV kereste meg az Önkormányzatot, vagy fordítva?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
Több oldalról, de legfőképpen attól a szakértői csapattól érkezett a javaslatcsomag,
aki tavaly megkereste az Önkormányzatot és szerződést kötött a VKSZ Zrt.-vel ennek
a témakörnek a kivizsgálására. Ők már ekkor gondoltak arra, hogy tudnák-e ezt a
fajta konstrukciót alkalmazni, de akkor még a szakértők ezt nagyon idegennek ítélték
meg. Azóta változott a NAV hozzáállása.
Némedi Lajos alpolgármester:
Nem a szolgáltatásvásárlás a lényeg, hanem a kötelező önkormányzati feladat
ellátása.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

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
41/2016. (III.21.) határozata
a „Döntés a „VKSZ” Zrt-vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött
megállapodások felülvizsgálatáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a „VKSZ” Zrt-vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött
megállapodások felülvizsgálatáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

2. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Szövetség az Egészséges
Veszprémiekért Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
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:
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Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre Veszprémben az Egészség útja
című rendezvény, melyhez a Veszprémi Petőfi Színház is csatlakozott. Köszöni szépen
a színház támogatását, kéri a Bizottságot, hogy javasolják a Közgyűlésnek a
támogatás jóváhagyását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri a Bizottság tagjait és a jelenlévő meghívottakat, hogy lehetőségeikhez mérten
támogassák az egyesületet, akár a rendezvényen való jelenlétükkel.
Kérdés, egyéb 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
42/2016. (III.21.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Szövetség az Egészséges
Veszprémiekért Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a Szövetség az Egészséges
Veszprémiekért Egyesületnek nyújtandó támogatás jóváhagyásáról” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

3. Pályázati döntés módosítása a Területi Operatív Program 6.8.2. jelű
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
A februári Közgyűlést követően változott a pályázat szakmai tartalma. A módosított
felhívás 2016. március 11-én jelent meg, a pályázat új benyújtási határideje 2016.
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március 31. Ezt a változást követi le az előterjesztés. Ferenczy Gábor a Pro Veszprém
Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jelen van,
tőle is kérdezhetnek a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Üdvözli az ügyvezető igazgatót. Van kiegészíteni valója az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Ferenczy Gábor a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit

Kft. ügyvezető igazgatója:
Köszöni a szót, nincs kiegészíteni valója.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az egyik legfontosabb változás, hogy a pénzösszeg lehívása nem kettő, hanem egy
ütemben történik. Közel egy milliárd forintról van szó. A foglalkoztatási paktum
keretében álláshoz jutók száma összesen 288 fő. Közülük, hat hónappal később az
állással rendelkezők száma 188 fő. A pénz nagyságához képest alacsonynak találja az
álláshoz jutók számát. Kíváncsi, hogy milyen állásokról, milyen munkahelyekről van
szó. A projekt megvalósítása során hova tűnik el az a 100 ember, akinek a
támogatást követően nem lesz állása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Konzorciumi partnerként miért pont a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületére
gondoltak? Azt is olvasta, hogy álláskeresők érkezhetnek a megyén kívülről is.
Mekkora az a kör, akiket be akarnak vonni ebbe a programba? Sok hiányszakma van
ma, de ebben az anyagban egyetlen sor sincs arról, hogy milyen szakmákra
képeznék ki az embereket. Ebből a sok pénzből miért nem szakképzés történik?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
A projekt a gazdasági társaságok igényeihez fog munkaerőt toborozni. Az
Önkormányzat egy olyan problémára kíván reagálni, amely a cégek igényfelmérésén
alapul. Nem szakképzésről van szó ebben a projektben. A Veszprémi járásban
működő cégeknek próbálnak majd munkaerőt szervezni, elsősorban az egyetemisták
közül. A munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó konzorciumi partnernek minimum egy év
tapasztalattal kell rendelkeznie. A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ezt a
szolgáltatást már nyújtotta a hátrányos helyzetűek részére ebben a térségben. Ez az
egyesület volt hajlandó a kapacitását beleforgatni a projektbe.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ellentmondást érez a célcsoporttal kapcsolatban. Az előterjesztés szerinti célcsoport a
roma nemzetiségűek, az alacsony iskolai végzettségűek, a GYED-ről, GYES-ről
visszatérők, a 25 éven aluliak és a tartós munkanélküliek. Ma Magyarországon
nagyon alacsonyak a bérek, ezért is mennek külföldre a jól képzett fiatalok. Ebben a
projektben közel egy milliárd forintot kapnak a foglalkoztatók, hogy a saját
gyermekeinknek, fiataljainknak munkát biztosítsanak. Ez az álláspont nem elvárható.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
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Ebben a foglalkoztatási projektben a hátrányos helyzetű munkavállalókra reagálni
kell, de ez nem zárja ki azt, hogy az Önkormányzat nagyobb figyelmet fordítson a
pályakezdő egyetemistákra. Ezt egyensúlyban fogják kezelni. Köztudott, hogy a
bérekben van hova fejlődni, de nem feltétlenül az a cél, hogy bértámogatást
nyújtson az Önkormányzat.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat
hónappal állással rendelkezők száma miért csökken 188 főre? Lesz-e valamiféle
nyomon követése annak, hogy tartósan mennyien fognak álláshoz jutni?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Ez egy öt éves projekt, aminek 288 fő a célindikátora ez egy minimumelvárás, ezt
nem az Önkormányzat határozza meg. A hat hónapos munkavégzés is
minimumelvárás. A cél az, hogy minél több embert segítsenek munkához jutni,
elsősorban az egyetemistákat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
43/2016. (III.21.) határozata
a „Pályázati döntés módosítása a Területi Operatív Program 6.8.2. jelű
„Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Pályázati döntés módosítása a Területi Operatív Program 6.8.2. jelű „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című felhívása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

4. A köztéri műalkotások regiszterének bemutatása
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:
Gratulál a regiszter összeállításához, nagyszerű munka. Az előterjesztést illetően vane szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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Dr. Herth Viktória a Művészetek Háza gyűjteményvezetője:
Kéri, ha bárkinek tudomása van egyéb műalkotásról, azt jelezze a Művészetek Háza
felé. Örömmel fogadják a megkereséseket, ez a regiszter tovább fog bővülni, már
kapott jelzéseket olyan műalkotásokról, amelyeket nem rögzített benne.
Kérdés, egyéb 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
44/2016. (III.21.) határozata
„A köztéri műalkotások regiszterének bemutatása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztéri műalkotások regiszterének bemutatása” című előterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

5.

A)
Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységéről 2015-2016. Években
B) A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos
2016 évi feladatok
C) Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése
céljából a TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához
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 előterjesztés „A” jelű részét illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Olvasta, hogy a VKSZ Zrt. a biomassza fűtőművel kapcsolatosan a Kohéziós Alaphoz
pályázik, másfél milliárd forint támogatásért. A februári Közgyűlésen polgármester úr
elmondta, hogy a konzultációs kérdőívek március 5. és 15. között kerülnek a
postaládákba. A városi konzultáció egyik eleme éppen ez a fűtőmű. Hol tart most a
városi konzultáció?
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Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
A városi konzultációval kapcsolatos határidők módosultak, az előkészítő szakasznak
március 1-jéig kellett lezárulnia, illetve június végéig pedig magának a
konzultációnak. Az anyag elkészült, de arra, hogy ebben, a biomassza fűtőmű milyen
hangsúllyal fog szerepelni, most nem tud válaszolni. Úgy tudja, hogy a konzultáció
témája a Területi Operatív Program (a továbbiakban:TOP) forrásaival kapcsolatos,
abban pedig nem szerepel ez a fűtőmű.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Amikor a Közgyűlés döntött a társadalmi konzultációról, akkor a biomassza fűtőmű
szerepelt konzultáció témái között. Ez megváltozott?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Ez az előterjesztés az Önkormányzat és intézményei pályázati tevékenységeiről szól,
nem a társadalmi konzultációról. Sem ismerete, sem felhatalmazása nincs, hogy a
konzultációval kapcsolatos kérdésekre reagáljon. Köszöni az érdeklődést, továbbítani
fogja.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A biomassza fűtőmű a megpályázni kívánt kategóriában van. Nem biztos, hogy ez
megvalósul.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Megnézte a határozati javaslatot, rosszul mondta, nem június, hanem május végéig
kell a konzultációnak lezajlania. Úgy tudja, hogy a TOP-os forrásokra irányulna a
kérdőív, de párhuzamosan nagyberuházásokkal kapcsolatosan lakossági fórumok is
várhatóak lesznek.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Amikor döntöttek a konzultációról, ő fontosnak tartotta a kérdőívek ismeretét. Akkor
azt a választ kapta, hogy a konzultációról való döntéshez, nem szükséges a kérdőívek
ismerete. Az elhangzottak bizonyítják, hogy mindenkinek más elképzelése van a
kérdőívek tartalmáról. Képviselőtársa teljesen jogosan tette fel a kérdéseit, hiszen itt
pályázati tevékenységről van szó és a konzultációt, pályázati projektek
megvalósításáról folytatja majd az Önkormányzat.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Ő csak annyit mondott, hogy ehhez az előterjesztéshez készült fel és erről tud
felvilágosítást adni. A konzultáció a Közgyűlési döntés szerint meg fog történni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztés „B” jelű részét illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
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Az anyag szerint a „Mélygarázs építése a Színházkertben” projekt előkészítése nem
indult meg az elvégzett talajvizsgálatok miatt. Az elvégzett talajvizsgálatot milyen
dokumentáció tartalmazza és hol tekinthető meg? Úgy tudja, hogy nem ebből az
okból marad el a projekt megvalósítása.
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
A problémát a megyei könyvtárban tapasztalt talajvíz okozza. Itt régen egy forrás
volt. Egy alaposabb talajtani vizsgálatot végeztetett el az Önkormányzat, ami a
hetekben zárult le, a szakértői vélemény szerint a talajvízzel hosszú távon kell
számolni. A talajvízre eszközölt megoldások megdrágítanák a beruházást és a
finanszírozási keret erre már nem elegendő. Új területet keresnek a mélygarázs
számára.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
45/2016. (III.21.) határozata
„A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos 2016
évi feladatok”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Területi Operatív Program fejlesztési beruházásaival kapcsolatos 2016 évi
feladatok” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztés „C” jelű részét illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
46/2016. (III.21.) határozata
a „Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése céljából a
TOP 6.2.1. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához”
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Pályázat benyújtása az Aprófalvi Bölcsőde kapacitásbővítése céljából a TOP 6.2.1.
kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” című felhívásához” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

6. Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Koncepciójának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Takács László bizottsági 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:
Szép biblia, ezt betartani, végrehajtani lesz nehéz. Az előterjesztést illetően van-e
szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Domonkos Zsolt a Közjóléti Bizottság tagja:
Olvasta, hogy van a városba három műalkotás, amelyeket folyamatosan
megrongálnak. Kamerák elhelyezésével talán megoldható lenne ez a probléma.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jó ötlet, a megvalósítása pénzkérdés.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A puding próbája az evés, az lenne a jó, ha az élethez igazítanák ezeket a
feladatokat. Jó és színvonalas anyagot készített elő a Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottság, javasolja az elfogadását.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Amikor olvasta az anyagot, úgy érezte, mintha a Gazdasági Stratégiát vagy az
Integrált Településfejlesztési Programot olvasná, tehát a legkisebb arányban van szó
a bűnmegelőzésről. Vizsgálták-e a fiatalok szórakozási szokásait? 25 évvel ezelőtt
teljesen mások voltak a fiatalok szórakozási szokásai. A Holdsugár Program is lehet
jó, de manapság éjjel 11.00 óra körül indulnak el szórakozni a fiatalok. Modernebb
megoldás kellene.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja 14.35 órakor távozik az
ülésről.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az anyag legnagyobb erénye, hogy elkészült és most már koncepcionális szinten
foglalkozhatnak a város közbiztonságával. Veszprém évek óta az egyik
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legbiztonságosabb megyeszékhely, de a koncepcióra szükség van. A honlapon való
közzétételt követően hány és milyen visszajelzés érkezett a lakosságtól? Örült a
beavatkozási területek megjelenítésének, ugyanakkor ezek számára nem mindig
konkrétak és nem annyira kapcsolódnak a bűnmegelőzéshez. Javasolja, hogy
súlypontozzák az anyagot újra, mert a pontokba szedésből úgy tűnik, mintha a
közlekedésbiztonsági helyzetnek lenne alárendelve a regisztrált bűncselekmények
vagy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Szeretne hallani
konkrétumokat a Haszkovó utca 18. szám környékén jelentkező deviáns viselkedésű
emberek által okozott problémák megoldási lehetőségeiről. És végül a kamerákkal
kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy nem töltik be a szerepüket úgy, ahogy
az a kihelyezés indoklásában annak idején szerepelt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Elnök

szavazásra

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
47/2016. (III.21.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Koncepciójának jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának
jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán bizottsági 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 a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A 2015. novemberi Bizottsági ülésen és a Közgyűlésen is felvetette azt a bizonyos
veszprémi fogyasztói kosarat. Egyébként a bizottsági ülés jegyzőkönyvét nem találta
a honlapon. Akkor azt az ígéretet kapta, hogy a Hittudományi Főiskolával kötött
megállapodás felülvizsgálata során ezt figyelembe veszik.
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Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Két szolgáltatástervezési koncepciót kell felülvizsgálnia a Hittudományi Főiskolának,
ez kötelező feladat, erre 1 millió forintot tud fizetni az Önkormányzat. Az összeg évek
óta változatlan.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy kérdezzék meg mennyibe kerülne a vizsgálat elvégzése.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri az irodavezető asszonyt, hogy intézkedjen az ügyben és a választ a következő
Bizottsági ülésre készítse elő.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
48/2016. (III.21.) határozata

a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én kötött
megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy a megállapodás tartalmi elemei
aktuálisak, ezért módosítása, kiegészítése nem indokolt.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
49/2016. (III.21.) határozata

a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával 2008. március 31-én
kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.) pontját a jelen
a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2.) A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.
2.) pontnál:
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Határidő:
2016. március 31.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető

8. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A napokban minden Bizottsági tag részére kiküldték Moravcsik László - a „VESZOL”
Kft. ügyvezető igazgatójának - levelét, melyben a múlt havi Bizottsági ülésen
megfogalmazott javaslatra válaszolt. Elfogadja-e a választ Forgóné Kelemen Judit
képviselőtársa?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Igen.

Az Elnök az ülést 14.47 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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