JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. május 17-i 13.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier Józsefné,
Domonkos Zsolt, Szabó Károlyné és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a
jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Takács Eszter 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?
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
61/2016. (V.17.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 60/2016. (IV.18.) 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
62/2016. (V.17.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:

1. A) Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2015.
évben
B) Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási szerződés
módosítása
Az előterjesztés előadója: A) pont: Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató
B) pont: Porga Gyula polgármester
2. Közszolgáltatási szerződés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar
Közhasznú Egyesülettel
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2015. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához az
Egészségház építése tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.2. kódszámú „A szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
felhívásához Idős emberek demens foglalkoztató központja kialakítása
tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
7. Döntés Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmének benyújtásáról a
„TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
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8. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán KjB elnök
9. Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
2015. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva Közjóléti Iroda vezetője
Javaslat „Perlaky díj” adományozása (zárt ülés)
10.
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán KjB elnök
11.

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1.

A)
Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött ellátási szerződésekben foglaltak
megvalósulásáról 2015. évben
B)
Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási
szerződés módosítása
Az előterjesztés előadója: A) pont: Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató
B) pont: 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?
Nemes Ágnes az Életöröm Idősek Otthona intézményvezetője:
Nagyon köszöni az Önkormányzat együttműködő támogatását, sok segítséget kapnak
mind szakmai, mind egyéb fronton. Jelenleg 140 főt látnak el a bentlakásos
intézményükben és 60-70 fő között mozog az étkeztetésben részesülők száma. 60 főt
foglalkoztatnak, igyekeznek legjobb tudásuk szerint megfelelni az idősödő társadalom
igényeinek.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köszöni az intézmény munkáját. A beszámoló szerint 16 lakóegységgel bővült az
intézmény. Emelkedett-e a szakmai létszám? Az étkeztetés esetében napi szintre
lebontva, mekkora összegből tudnak gazdálkodni? Változott-e az összeg az elmúlt
évben? Ha igen, akkor ez hatással volt-e az étkeztetés színvonalára? Milyen jellegű
volt a beszámolóban említett két panaszügy?
Nemes Ágnes az Életöröm Idősek Otthona intézményvezetője:
Az intézményi férőhelyek bővítése egyértelműen a személyi feltételek bővítésével jár,
hiszen ez a feltétele a jogszerű működésüknek. Az étkeztetés normatívája
emelkedett, igyekeznek minőségi ételt készíteni, az étkeztetésben részesülők száma
folyamatosan nő. A panaszok a idősek otthonában érvényben lévő szabályok
megkérdőjelezésből adódtak. A viszonylag jobb állapotban lévő idős emberek nem
igényelték, hogy este is benézzen hozzájuk a nővér.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az intézmény példaértékű munkáját. Az évek során bebizonyosodott, hogy
szükség van az intézményre. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Előremutató a nyugdíjasház ötlete, nagy szükség van mind a házi segítségnyújtásra,
mind az idősek nappali ellátására.
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
63/2016. (V.17.) határozata
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2015. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésekben
foglaltak megvalósulásáról 2015. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
64/2016. (V.17.) határozata
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött ellátási szerződés módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött ellátási szerződés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

2. Közszolgáltatási szerződés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar
Közhasznú Egyesülettel
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?
Dr. Dancs Judit az Önkormányzati Iroda csoportvezetője:
A kiküldött anyagban a szerződés hatálya 2019. június 30. Kováts Péter úrral
egyeztetve ez az időpont 2019. december 31-ére módosult. Kéri, hogy ezzel a
módosítással szavazzanak a határozati javaslatról.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök az elhangzott módosítással együtt
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
65/2016. (V.17.) határozata
a „Közszolgáltatási szerződés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar
Közhasznú Egyesülettel”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Közszolgáltatási szerződés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú
Egyesülettel” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2015. évi tevékenységéről
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 indokolta az „Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a
migránsokkal dolgozó szociális szakembereknek” elnevezésű továbbképzésen való
részvétel?
Horváthné Kecskés Diána a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált

Intézmény intézményvezetője:
Leginkább olyan továbbképzéseket választanak, amelyek ingyenesek. Jelenleg a
városban nincsenek migránsok, de a képzés kiváló volt, felkészítette a
családgondozókat arra, hogy milyen feladataik lehetnek velük kapcsolatban.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni a szép beszámolót. Látja, hogy csökkent a családon belüli erőszak száma. Ez
nagyon jó. Viszont jóval több az elmúlt évhez képest a családjogi tanácsadásban
résztvevők száma. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett bentlakásos tábornak
összekovácsoló ereje van. A droghasználat egyre fiatalabb korban jelentkezik.
Hogyan vélekedik az intézményvezető erről a problémáról?
Horváthné Kecskés Diána a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált

Intézmény intézményvezetője:
A családon belüli erőszak statisztikailag csökkent, nem tudják, hogy ez valóban így
van-e. Előfordulhat, hogy nem kapnak jelzést róla, de ha pozitívan szemléli a dolgot,
akkor a prevenció hasznára írja. A jogi tanácsadást dr. Purda Zsuzsanna végzi, a
munkájáért nem kér ellenszolgáltatást és nem mellesleg nagyon jó szakember. Ennek
is köszönhető, hogy megnőtt a jogsegélykérők száma. A korai droghasználat azért
jelent óriási problémát, mert nincs megfelelő egészségügyi ellátás a fiatalok számára.
Az ambuláns ellátás nem elég, másfél év a gyógyulás. A probléma országos,
hiányoznak a fiatalkorúakat fogadó rehabilitációs intézmények.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
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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
66/2016. (V.17.) határozata
a „Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2015. évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulása 2015. évi tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi
tevékenységéről
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 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
67/2016. (V.17.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához az
Egészségház építése tárgyában
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:
Örül, hogy egészségügyi intézmény épül a városban. Az előterjesztést illetően van-e
szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A Kabay utcába korábban egy másik projekt megvalósítását tervezték. Ezzel
kapcsolatban van-e folyamatban bármiféle jogi eljárás?
Lamos Péter a Városépítészeti Iroda irodavezetője:
Nincs. Jelenleg az egészségház engedélyezési eljárása folyik.
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
Mikor lesz az egészségház átadása? Az előterjesztés szöveges részében 2016. április
szerepel.
Lamos Péter a Városépítészeti Iroda irodavezetője:
Elnézést kér, elírás történt, 2017. április a jó dátum.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
68/2016. (V.17.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához az Egészségház
építése tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához az Egészségház építése tárgyában”
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című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.2. kódszámú „A szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
felhívásához Idős emberek demens foglalkoztató központja
kialakítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
állt: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
69/2016. (V.17.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.2. kódszámú „A szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
felhívásához Idős emberek demens foglalkoztató központja kialakítása
tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.2. kódszámú „A szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásához Idős
emberek demens foglalkoztató központja kialakítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

7. Döntés Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmének benyújtásáról a
„TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
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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 javaslatot.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
70/2016. (V.17.) határozata
a „Döntés Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmének benyújtásáról a
„TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és
helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Helyi Akciócsoport regisztrációs kérelmének benyújtásáról a „TOP-7.1.1-16
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhíváshoz
kapcsolódóan” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

8. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán KjB 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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
71/2016. (V.17.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

9. Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye 2015. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és
a szakmai munkájának eredményességéről
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?
Krámli Ida a Göllesz
intézményvezetője:

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

Az intézmény férőhelyeinek száma 60 fő. Évek óta telt házzal működnek. Most már
várólistájuk van, szükségük lenne további férőhelyekre, de nem a jelenlegi helyükön.
A lakótelepi környezet a fogyatékos személyek nappali ellátására nem a
legalkalmasabb. Kéri, hogy segítsenek új helyszínt találni egy nagyobb ellátotti
létszámot befogadó intézmény számára, lehetőleg családi házas környezetben.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Jogos a kérés, ismeri az intézmény problémáit. Kéri a Bizottság tagjait és a jelenlévő
irodavezetőket, hogy keressenek pályázati lehetőségeket, amely lehetővé tenné
intézmény megfelelő környezetbe történő költözését.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az intézmény ellátási területe a kistérségre is kiterjed. Összefogásra lenne szükség.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
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A Kossuth laktanyával szemben vannak kihasználatlan, üres honvédségi épületek,
zöld környezetben. Egyeztetni kellene a honvédelmi miniszterrel, mert azok az
épületek alkalmasak lehetnek a fogyatékos személyek nappali ellátására. Köszöni az
intézmény dolgozóinak azt az áldozatos munkát, amit naponta végeznek a
fogyatékos emberek segítésében.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri képviselőtársát, hogy ebben az ügyben egyeztessen a polgármester úrral.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A beszámoló szerint egyre nagyobb az igény a tartós bentlakásos ellátásra. Hány fő
igényelné ezt az ellátást? Amennyiben menekültek kérelmeznék az ellátást,
jelentene-e nehézséget az intézménynek?

a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Ida

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

20-25 fő, aki igényelné a tartós bentlakásos ellátást. Jelenleg nincs üres férőhelyük,
menekülteket sem tudnának felvenni.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ezek szerint a támogatott lakhatás bővítése fontosabb lenne, mint a nappali ellátás
bővítése?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Mindkettő fontos, mert a támogatott lakhatásban jó, ha van az ellátottnak saját
jövedelme. A foglalkoztatást pedig a nappali intézmény végzi.

a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Ida

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

Igen a foglalkoztatás valóban nagyon fontos, jó lenne, ha a Főkefe Rehabilitációs
Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. kaphatna a városban egy telephelyet, mint ahogy
erről korábban szó is volt.
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
72/2016. (V.17.) határozata

Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
2015. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
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Intézménye 2015. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről és a szakmai
munkájának eredményességéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Göllesz Viktor Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye 2015. évi működésének törvényességi
ellenőrzéséről és a szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámolót.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Intézménye intézményvezetőjét.
Határidő:
2016. május 24.
Felelős: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

Az Elnök a nyilvános ülést 14.04 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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