JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. szeptember 19-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. Van-e kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal
kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
91/2016. (IX.19.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 89/2016. (VI.20.) 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
92/2016. (IX.19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1.

A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

2.

Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

3. A Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi szakmai beszámolójának és 2016.
évi munkatervének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Somlainé dr. Perémi Ágota igazgató
4. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójának és
2016. évi munkatervének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
5.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2016. első félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető

6. Egyebek

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

Napirendi pontok tárgyalása
1. A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
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rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztés SZMSZ-t módosító részét illetően van-e szóbeli kiegészítés, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
93/2016. (IX.19.) határozata
"A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
"A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet, az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló részét megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet 3-4.§-a elfogadását.
2. Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A veszprémi várért küzdő katonák tiszteletére készülő emléktábla tervezett szövege
különböző az előterjesztés szöveges részében és a 1. határozat mellékletében. Melyik
lesz a végleges? Az előterjesztés szöveges része szerinti szöveg pontosabban
fogalmaz.
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Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
Az előterjesztés szöveges része szerinti tervezett szöveg lesz az emléktáblán.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon örül, hogy ezzel a három műalkotással ismét gazdagodik a város.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
94/2016. (IX.19.) határozata
a „Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a 1. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
95/2016. (IX.19.) határozata
a „Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
96/2016. (IX.19.) határozata
a „Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.
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3. A Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi szakmai beszámolójának és 2016. évi
munkatervének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Somlainé dr. Perémi Ágota igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Üdvözli, hogy sikerült megteremteni a technikai feltételeket és a város honlapján
olvasható a múzeum és a könyvtár beszámolója illetve munkaterve. A munkaterveket
célszerű lenne korábban tárgyalni, már a júniusi időpont sem volt ideális, nemhogy a
szeptember. Az előterjesztés szerint a múzeum szervezeti és működési szabályzata (
a továbbiakban: SZMSZ) módosítás alatt van. Mikorra várható, hogy elkészül? A
jelenleg érvényes SZMSZ szerint voltak-e betöltve a munkakörök? Információi szerint
2015. évtől nem volt szakmai igazgatóhelyettes. Talán még most sincs. Ez azért
probléma, mert az igazgató távollétében nincs kijelölve aláírási jogkörrel rendelkező
személy. Viszont volt egy üzemeltetési igazgatóhelyettes, aki nem rendelkezett
aláírási jogkörrel. Meg van még ez a munkakör? Ha nincs, akkor miért nincs? Az
üzemeltetési igazgató iskolai végzettsége megfelelt-e az előírásoknak? Az SZMSZ
módosításába mennyire lett, mennyire lesz bevonva a közalkalmazotti tanács és a
szakszervezet? A várbörtön látogatás júniusban elmaradt, nagyon kíváncsi a
múzeumra, mert úgy halotta, hogy a körülmények nem a legideálisabbak,
penészesek a falak. Ha ez így van, akkor jó lenne ellene tenni. A múzeum történészei
mennyire lettek bevonva a várbörtönben a Mindszenty-kiállítás kialakításába? A
beszámoló szerint a múzeum látogatottsága 2015-ben csökkent, a jegy árbevétel
pedig alig haladta meg a tervezett felét. Miért nem sikerült a betervezett jegy
árbevételt elérniük? Arról is van információja, hogy viszonylag nagy a fluktuáció a
személyi állományban, mi ennek az oka? Biztosítható-e így a munka elvégzése és a
múzeum stabilitása? A tervezett magyar királynék tematikus kiállítást ki alapítja, ki
tartja fenn, honnan lesz a gyűjtemény és a tudományos munkatársi gárda? A tervek
között szerepel a fotótáros munkakör megszüntetése. Hogyan fogják ellátni a
továbbiakban ezt a feladatot?
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Elkészült az SzMSZ, várhatóan októberben tárgyalja majd a Közjóléti Bizottság.
Szakmai igazgatóhelyettes régóta nincs a múzeumban. Az üzemeltetési
igazgatóhelyettes általános igazgatóhelyettes volt. Az üzemeltetési feladatokon túl a
munkakörébe tartozott többek között a múzeum szerződéseinek felülvizsgálata, új
szerződések megkötése. Munkajogilag is rendben volt minden, jogásszal egyeztettek
erről. Ez a munkakör már nincs meg, de a feladatokat meg kell oldani. Az új SZMSZ
szerint a várban üzemelő részleg és a Laczkó Dezső Múzeum részleg tartozna majd
hozzá, de kizárólag az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok. Itt utalna a Mindszenty
kiállításra. Az üzemeltetéssel foglalkozó, igazgatóhelyettesi pozícióban levő
munkatárs gyakorlatilag megkereste a történészeiket, akik nem vállalták a feladatot,
viszont a hittudományi főiskolára jár, ha valaki autentikus ezen a téren, akkor ő
legfőképpen.
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A jelenlegi igazgatóhelyettes a munkatársak által jobban elfogadott, de az
üzemeltetéshez ő sem ért. A várbörtönben nincsenek olyan borzalmas körülmények,
mint ahogyan azt néhány kolléga hangsúlyozza. A hely autentikus, nem is lenne
szabad változtatni rajta. Ettől függetlenül páraelszívókat működtetnek az épületben.
Egyébként a várbörtön látogatottsága kiemelkedően jó. Az idén tervezik megnyitni a
néma nőtüntetés celláját, 2019-ben pedig a ’19-es eseményekre emlékezve szintén
szeretnének egy cellarészt kialakítani. A jegy árbevétel tervezésénél a vár szerepelt
kiemelten, de a látogatottság mindig függ attól, hogy milyen az időjárás a
Balatonnál. Ebben az évben viszont már augusztus végén teljesítették a tavalyi
bevételüket. A várban dolgozó kollégák nagyon jól dolgoznak, mindent megtesznek a
látogatottság emelése érdekében. Valóban változott a személyi állomány, az előző
munkatársaknál jóval képzettebb embereket sikerült felvenniük. A fotótáros
mesterségesen létrehozott munkakör volt. Az adattáros el tudja látni a fotótári
feladatokat is. A magyar királynék és királynők kiállító helyének létrehozása nagyon
jó ötlet.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A múzeum vezetése hatalmas feladatot végzett az elmúlt időszakban. Olyan
programokat, kiállításokat szerveztek, amely vonzó a lakosság és a turisták számára.
A Laczkó Dezső Múzeum épülete amortizálódott és az akadálymentesítés nincs
megoldva. Bízik benne, hogy a jövőben sikerül ezeket a problémákat is megoldania a
vezetőségnek. Kiválóan működik a szabadegyetemi program. Az igazgató asszony
felelőssége, hogy milyen munkatársakkal dolgozik, nekik ezt nem szabad
megkérdőjelezniük. Jövőbeni cél lehetne, az iskolák megszólítása, pl. kihelyezett
tanórákkal. A Veszprémi Egyetem hallgatóit is érdemes lenne megkeresni, mivel
hatalmas célközönség lehetne. További sikereket kíván az igazgató asszonynak és
munkatársainak.
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Köszöni szépen a képviselő úr pozitív gondolatait. A sok új kezdeményezésüknek
nagyon jó visszhangja volt. A jövőben is minőségi munkára törekednek.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A közelgő 1956-os megemlékezésre milyen programokkal készül a múzeum?
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Sok program lesz. A Pongrácz Gergely által létrehozott 56’-os alapítvány kétnapos
rendezvényt hoz a városba, a helyszínt a múzeum és a Petőfi Színház biztosítja. A
plakátkiállítást Wittner Mária nyitja meg, aki a várbörtönbe is ellátogat majd. A
múzeum október 20-án jelentet meg egy kiadványt a forradalomról, 750 példányban.
A Lovassy Gimnáziumban 10 drámapedagógia órát tartanak, szintén a forradalomhoz
kapcsolódóan. Ezt a programot tudják ajánlani más települések iskoláinak is.
December 6-án kerekasztal ül össze a nőtüntetés résztvevőivel, valamint a várbörtön
mínusz harmadik emeletén a nőtüntetéshez kapcsolódó cellát nyitnak. Az Egyetemi
Színpad is előadással készül erre a napra.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 1 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
97/2016. (IX.19.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi szakmai beszámolójának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi szakmai beszámolójának és 2016.
évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja a Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi beszámolóját a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
a Laczkó Dezső Múzeum igazgatóját.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. szeptember 23.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
98/2016. (IX.19.) határozata
a Laczkó Dezső Múzeum 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Laczkó Dezső Múzeum 2015. évi szakmai beszámolójának és 2016.
évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja a Laczkó Dezső Múzeum 2016. évi munkatervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
a Laczkó Dezső Múzeum igazgatóját.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. szeptember 23.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
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4. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójának és
2016. évi munkatervének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értékelte a könyvtár beszámolóját és
munkatervét. A véleményben megfogalmazzák, hogy a meglévő stratégiai terv
ellenére indokolt lehet 2016-ban ismét stratégiai kérdésekkel foglalkozni. Önök miben
gondolkodnak? Változik-e a könyvtár nyitvatartása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A Kádártán, Gyulafirátóton és az Agorában működő könyvtárak nem telephelyei az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnek. Mi a könyvtár és mi az
Önkormányzat javaslata a helyzet megoldására?
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

A könyvtárnak nincs stratégiai terve, fejlesztési tervvel rendelkeznek, ami 2018-ig
szól. Amire utalhat a vélemény, talán az, hogy az uniós fejlesztések ebben a
szférában is megkezdődtek. A helyismereti gyűjtemény nyitvatartása októbertől újra
a régi lesz, létszámproblémák miatt tartanak jelenleg is rövidebb ideig nyitva. A
telephely problémát minden évben leírják, valamit kellene lépniük. A könyvtárpontok
Kádártán és Gyulafirátóton egyaránt kinőtték jelenlegi elhelyezésüket, valamint
humánerőforrás gondok is vannak. Törekednek arra, hogy XXI. századi városi
szolgáltatást biztosítsanak a két településrészben. Az Agorában működő könyvtárpont
közkedvelt, jól működik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Milyen jelenleg a könyvtár központi épületének műszaki infrastruktúrája? Szükségük
van-e valamilyen segítségre?
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

Jelenleg a liftaknákban nincs víz, de a falakban sajnos van. A gyermekkönyvtár
kézikönyvtárának nagy részét le kell selejtezniük, a könyvek penészesek.
Páraelszívókat használnak, alkoholos lemosást, de a penész tovább terjed. A
problémáról tud a fenntartó, műszaki vizsgálatok is voltak már. Az informatikai
infrastruktúrájuk elöregedett, gyakran viszi haza a munkáját, mert a munkahelyi
számítógépén bizonyos programokat nem tud alkalmazni, a szerverek is lassan
tönkremennek.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
99/2016. (IX.19.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójának
és 2016. évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi beszámolóját a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. szeptember 23.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
100/2016. (IX.19.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2016. évi munkatervének
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójának
és 2016. évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2016. évi munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. szeptember 23.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
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5. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2016. első félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető
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.
6. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök 14.25 órakor bezárta a Bizottsági ülést.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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