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

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier Józsefné,
Domonkos Zsolt, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Szabó Károlyné a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 8 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Van-e kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal
kapcsolatban?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Forgóné Kelemen Judit képviselő asszony kérésére, a veszprémi fogyasztói kosárral
kapcsolatos vizsgálat ügyében megkereste dr. Albert Józsefet a Hittudományi
Főiskola professzorát. A professzor úr egyeztetni, pontosítani fog ebben a témában a
képviselő asszonnyal.
Az elnök szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
50/2016. (IV.18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 49/2016. (III.21.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
51/2016. (IV.18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásáról 2015.
évben
Az előterjesztés előadója: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató
2. A
„Horgony”
Pszichiátriai
Betegekért
Közhasznú
Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Balczár Lajos elnök
3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalanellátást biztosító Befogadás Háza 2015. évi feladatainak teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: Kozma Imre elnök
4. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi
Támogató Szolgálat 2015. évi feladatainak teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: Kozma Imre elnök
5. Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Programjának

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

7.

A) VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény beolvadása a
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje költségvetési
szervbe
B) Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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8.
A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
9. Tájékoztató a Veszprémi Petőfi Színház 2016/2017-os évadtervről
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
10. Tájékoztató a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény 2016/2017-es évadtervről
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea igazgató
11. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetője
12.

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1.

A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásáról
2015. évben
Az előterjesztés előadója: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

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:
Az intézmény az ő választókörzetében működik. Látta, hogy jelenleg építkezés folyik.
Mit építenek?
Kovács Zoltán a TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója:
Négyszemélyes ápolási részleget építenek, az átadása júniusban lesz.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Meglepte, hogy az elmúlt évhez képest, megemelkedett az ellátottak száma. A
fizetendő térítési díj 99.000 Ft havonta. Ez fedezi a költségeket? Az ellátotti létszám
emelkedése miatt a személyi feltételek is változtak? Milyen nagyságrendű ez a
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növekedés? Milyen pályázati tevékenységet folytattak, milyen terveik vannak a jövőre
nézve?
Kovács Zoltán a TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója:
99.000 Ft-ot csak a veszprémi lakosok fizettek eddig. Ez az összeg 2016-ban már
emelkedett, mert nem kaptak állami finanszírozást az átmeneti ellátottak után. A
térítési díjak nagyjából fedezik a költségeket, de vállalkozási tevékenységet is
folytatnak, így az elmúlt évet egy kis nyereséggel tudták zárni. Portás, illetve takarító
munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmaznak, nagy segítség, a bérköltségük
támogatása. A szakalkalmazottak számát is fejlesztik a fokozott ápolási igények
miatt. Pályáztak építési, beruházási céllal, de sikertelenül. A személyi feltételeik
javítására eredményesebben tudnak pályázni, pl. gyakornokok, pályakezdők
foglalkoztatására.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az intézmény emeletén található a Fenyves Szálló. Gondoltak-e arra, hogy fejlesztési,
bővítési céllal megvásárolják azt a szintet is?
Kovács Zoltán a TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója:
Kis lépésekben haladnak, nem szeretnének kockáztatni, megállnak ezen a szinten.
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
52/2016. (IV.18.) határozata
„A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
beszámolója az idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásáról 2015.
évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az
idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásáról 2015. évben” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

2.

A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány
beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2015. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Balczár Lajos elnök
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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?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az alapítvány példaértékű tevékenységét. A beszámolóból látszik, hogy
milyen sokrétű munkát végeznek, örül, hogy pályázati tevékenységet is folytatnak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Csodálatos a közösségépítő munkájuk, köszöni szépen, csak így tovább. Kéri, hogy a
beszámolóban az „SZTK” elnevezést „Rendelőintézet” elnevezésre javítsák.
Kiss Máté a „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja intézményvezetője:
Köszöni a dicséreteket és az észrevételt, javítják a beszámolót.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Örül, hogy az alapítvány együttműködik a Máltai Szeretetszolgálattal és közösen
dolgoznak a hajléktalan pszichiátriai beteg emberek támogatásáért.

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
53/2016. (IV.18.) határozata
„A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány beszámolója a
pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2015. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány beszámolója a
pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2015. évben” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

3.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2015. évi feladatainak
teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: Kozma Imre elnök
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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:
A beszámoló gyönyörű, köszöni a Befogadás Háza minden dolgozójának a munkáját.
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Megköszöni az intézmény munkáját. Egy területen az utcai szolgálat, Haszkovó utca
18.
szám
alatti
megjelenésével
kapcsolatban
javasolna
egyeztetést,
kompromisszumot. A fogadóórákon, illetve egyéb beszélgetések alkalmával ez a
téma gyakran felmerül, problémát jelent a lakosságnak.
Szaller Péter a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza intézményvezetője:
Az utcai szolgálat oda megy, ahol az emberek csoportosulnak. A Haszkovó 18.
központi hely, és nem csak a hajléktalanok számára. Itt van élelmiszerbolt és egyéb
üzletek, valamint itt veszik fel a munkába induló embereket is. Rendszeres jelenléttel
próbálják javítani a helyzetet. A krízisasztal tagjaival megbeszélték, hogy különböző
időpontokban megjelennek az épületnél. Az utcai szolgálat minden nap útba ejti ezt a
helyet és mindig felajánlják az intézményi ellátásaikat. Több alkalommal sikeresen
hoznak el onnan utcán élő hajléktalanokat. A telefonügyeletük folyamatos, a
bejelentésekre reagálnak, intézkednek. Minden csütörtökön szemetet szednek az
ellátottjaikkal.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A rehabilitációs célú szállón négy alkalommal sértették meg a házirendet. Milyen
jellegű volt ez a szabálysértés? Az itt élők közül két embernek nincs jövedelme,
ellátása, ők miből élnek? A társasházban élőkkel van-e konfliktusa a
hajléktalanoknak? Az itt élő hajléktalanok miért nem tudnak maguk körül olyan
rendet tartani, hogy az mindenki számára elfogadható legyen? Milyen tendenciát
mutat az, hogy a népkonyhát többen vették igénybe, mint az előző évben? Szó van a
beszámolóban a vasútállomás környéki konfliktusokról, illetve arról, hogy megnőtt a
pszichoaktív szerek használata. Mennyire találják hatékonynak a hajléktalan emberek
rehabilitációs jellegű foglalkozásokon való részvételét? A pénzügyi beszámolóval
kapcsolatosan szeretné tudni, hogy hány főt foglalkoztatnak őrzés-védelmi, ügyeleti
feladatok ellátásra? Mit takar a karbantartásra, javításra fordított 3 millió forintnyi
összeg? A beszámoló szerint az elmúlt évhez képest csökkent a hajléktalanok száma.
Sajnos egyre több új arcot látni a városban, főleg a bevásárlóközpontoknál, ahol
folyamatos a koldulás. Hogyan lehetne ezen változtatni? A Haszkovó 18-nál nem csak
a Máltai Szeretetszolgálat jelenlétére van szükség, hanem egy koncentrált erőre,
összehangolt fellépésre a rendőrség, a polgárőrség, a hivatal részéről.
Szaller Péter a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza intézményvezetője:
Akinek nincs jövedelme, az nem fizet térítési díjat. A rehabilitációs célú szállóra,
csakúgy, mint a többi ellátásba, jövedelem hiányában is felveszik az embereket és az
első cél az, hogy jövedelemhez, ellátáshoz juttassák. A házirend súlyos
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megsértésének minősül, ha az ellátott a szakdolgozóval nem beszél megfelelő
hangnemben, esetleg meg is fenyegeti. A Házgyári út 1. harmadik emeletén, a
szállón a jogszabályoknak megfelelő rendet tartanak. A kollégái ismerik az épületben
élő lakosokat és az ellátott-társasházi lakó konfliktusokat megfelelően kezelik. A
vasútállomásnál jelentkező problémákat igyekeznek csökkenteni, egyrészt a nappali
melegedő délelőtti nyitvatartásával, másrészt pályázni fognak a vasútállomáson
működő illemhelyek közfoglalkoztatásban történő takarítására. Az épületek őrzését,
védését, immár hat éve külső cég végzi, mivel a segítő munkával ez
összeegyeztethetetlen. A Jutasi út 24-26. régi, elavult épület, a fűtési- és
vízvezetékrendszer elavult, sok a javítanivaló, sok a karbantartási költség. A
bevásárlóközpontoknál is jelen vannak, amennyiben hívják őket kimennek, és
megpróbálják az utcán élő embert bevonni az intézményi ellátásba. A Házgyári út 1.
lakókörnyezetének rendben tartása a társasházi lakók feladata, nekik a harmadik
emeleti szállón vannak ilyen kötelezettségeik.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az erdőben illetve sátrakban élők a mások telkén tartanak állatokat? Az erdőlakók
elköltözése után maradó szemetet ki takarítja össze? Egyik este egy megdöbbentő
dolgot látott. Az egyik lépcsőházból a Haszkovó utcában, egy hiányos öltözetű
hajléktalan férfit toloncoltak ki a lakók, mert az épületben akarta elvégezni a dolgát.
A lakók egyébként gyakran nyitva hagyják a lépcsőház ajtaját, kitámasztják, míg
elugranak vásárolni. Fogadóórán többször elhangzik, hogy a hajléktalanok által
használt padokra nem szívesen ülnek le az emberek vagy rossz érzéssel használják a
bevásárló kocsikat. Lenne-e lehetőség a padok, a bevásárlókocsik fertőtlenítésére?
Ha máshova vinnék nekik az ételt, akkor talán nem lennének ott a
bevásárlóközpontoknál. Lehetne erről szó?
Szaller Péter a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza intézményvezetője:
A hajléktalanok nem azért vannak a bevásárlóközpontoknál, mert odaviszik nekik az
ételt. Azért mennek oda, mert ott segítséget kapnak, sok ember vásárol nekik
élelmet, vagy ad pénzt. A lépcsőházakban nem lenne probléma, ha a lakóközösség
egyetértene abban, hogy zárják a bejárati ajtót. Egyébként ő örül, ha odakint mínusz
15 fok van és valaki beengedi az utcai hajléktalant a lépcsőházba, mert akkor nem
fagy meg. Az erdőket programszerűen, aktívan takarítják. 42 zártkerti lakójuk bérleti
díjat fizet a tulajdonosnak és úgy műveli a földet, vagy tart állatokat, de valóban
előfordul, hogy más telkén élnek és tartanak állatokat.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy tegyenek egy ajánlást a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottságnak. Készítsenek akcióprogramot a Haszkovó 18-ban élők érdekében, hogy
élhetőbb legyen a társasházuk.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ezt a dolgot a bizottság elnökével személyesen fogja megbeszélni.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A javaslat okafogyott, mert posztos rendőr lesz minden nap a Haszkovó 18. és a
Jutasi út 59. szám alatti épületek előtt.
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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
54/2016. (IV.18.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalanellátást biztosító Befogadás Háza 2015. évi feladatainak teljesítéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást
biztosító Befogadás Háza 2015. évi feladatainak teljesítéséről” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

4.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
Veszprémi Támogató Szolgálat 2015. évi feladatainak teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: Kozma Imre 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:
Van-e kapcsolatuk a többi támogatószolgálattal? Hogyan osztják fel a piacot?

a Magyar
Szolgálatának vezetője:
Szegedi

Ilona

Máltai

Szeretetszolgálat

Veszprémi

Támogató

Természetesen kapcsolatban állnak a városban működő támogató szolgálatokkal és
amennyiben szükséges egyeztetnek a szabad kapacitásokat illetően.
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
55/2016. (IV.18.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi
Támogató Szolgálat 2015. évi feladatainak teljesítéséről”
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató
Szolgálat 2015. évi feladatainak teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

5.

Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Programjának

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?
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
56/2016. (IV.18.) határozata
a „Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprémi Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

6.

Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Programjának módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Gazdasági

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

9

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
57/2016. (IV.18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7. A) VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény beolvadása a
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje költségvetési
szervbe
B) Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság az „A” jelű előterjesztést tárgyalja. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy az egészségügyi ellátás hatékonyabban
működtethető, ha beolvad a bölcsődébe. Mit jelent pontosan a hatékonyabb
működés? Mennyi megtakarítással jár ez? Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
egyetért-e ezzel a lépéssel?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A hatékonyabb működés nem azt jelenti, hogy hatalmas megtakarítások lesznek.
Jelenleg az intézményvezetőt 4 órában foglakoztatják. A bölcsődében az
intézményvezető 8 órában dolgozik, úgy gondolták, hogy így ő sokkal jobban oda tud
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figyelni a dolgokra. Tehát egyrészt megtakarítás a jelenlegi 4 órás intézményvezető
bére, másrészt a Szabadság tér 15. szám alatti székhely felhasználható más célra.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A szervezeti felépítés lesz hatékonyabb.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra
előterjesztéshez tartozó „A)1” jelű határozati javaslatot.

bocsátotta

az

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
58/2016. (IV.18.) határozata
a „VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény beolvadása a Veszprém
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje költségvetési szervbe”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény beolvadása a Veszprém Megyei Jogú
Város Egyesített Bölcsődéje költségvetési szervbe” című előterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az „A)1” jelű
határozati javaslat elfogadását.
Az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó „A)2” jelű határozati
javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
59/2016. (IV.18.) határozata
a „VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény beolvadása a Veszprém
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje költségvetési szervbe”
című előterjesztésről
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „A)2” jelű határozati
javaslat elfogadását.

8.

A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
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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 a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
60/2016. (IV.18.) határozata

a VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programjának
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

A VMJV Egyesített Bölcsődéje intézmény szakmai programját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja azzal, hogy jelen határozattal
elfogadott módosítás - csak a Közgyűlésnek az intézmény alapító okirata
módosításáról szóló döntését követően - 2016. július 1-jén lép hatályba.

2.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szakmai programot jóváhagyó határozatot
küldje meg az intézmény vezetőjének.

Határidő: 2016. május 5.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető

9. Tájékoztató a Veszprémi Petőfi Színház 2016/2017-os évadtervről
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató

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:
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Veszprém 2016-ban Finnugor Kulturális Főváros. A Kabóca Bábszínház évadtervében
már készülnek erre az eseményre. A Petőfi Színház készül valamivel erre a
programsorozatra?
Perlaki Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
Igen, május 12-én lesz egy tematikus est, észt és finn szerzők műveiből.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

10.

Tájékoztató a Kabóca Bábszínház és Gyermek
Intézmény 2016/2017-es évadtervről
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea igazgató

Közművelődési

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?
Kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

11.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetője

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:
A közfoglalkoztatással időarányosan van egy kis gondja. Nem tudja, hogy mennyire
fogja az egész évet takarni. Nagyon beszédes a gyermekes bérletet igénybevevők
száma, komoly létszám. Jól döntöttek annak idején.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A kormányhivataltól 12 főt igényeltek közfoglalkoztatásra. Ebből jelenleg 11 főt
foglalkoztatnak, de a költségvetés 12 fő-re készült.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
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12. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök az ülést 14.40 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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