JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. október 17-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
101/2016. (X.17.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 97/2016. (IX.19.), 98/2016. (IX.19.), 99/2016. (IX.19.) és a 100/2016. (IX.19.)
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
102/2016. (X.17.) 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
Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati
rendelet egységes szerkezetű módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A Veszprémi Petőfi Színház 2015/2016. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
3. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a temetők
üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
4. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2015/
2016. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea igazgató
5. Döntés
a
Veszprém
Városi
uszoda
Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

fejlesztés

Részletes

6. „Hornig díj” adományozása (zárt ülés)
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán bizottsági elnök
7. 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. Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati
rendelet egységes szerkezetű módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A rendelet-tervezetben az előterjesztő arra tesz javaslatot, hogy az Önkormányzat
által adományozható kitüntetések köre ”Az Év Veszprémi Mentőse” díjjal, valamint a
sport tevékenység elismerésére szolgáló díjakkal is egészüljön ki. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, 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
103/2016. (X.17.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet
egységes szerkezetű módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet
elfogadását.
2. A Veszprémi Petőfi Színház 2015/2016. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló 44 oldalas, nagyon szép munka. Fantasztikus a szövegezés és a
szerkesztés, csak gratulálni tud hozzá. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Köszöni a dicsérő szavakat. A hivatásuk a missziójuk, hogy a közönséget elérjék,
hogy a közönségnek valami jót adjanak. Ebben a bérletezési ciklusban még nagyobb
az érdeklődés, de hogy honnan fognak meríteni, azt már nem tudja, mert annyi
színház van Veszprémben, hogy tényleg nagy küzdés folyik. Elég sok szakmai
grémiumnak a tagja és mindenütt az a küzdés folyik, hogy meg kellene értetni a
döntéshozókkal, hogy a színház nagy adománya a kulturális életnek, és a
fenntartónak azon túl, hogy forrást ad a működéshez, mindent meg kellene tennie
azért, hogy elhárítsa az akadályokat a működés útjából. Ez nem politikai kérdés, ez
szakmai kérdés. Amikor más színházigazgatókkal beszél, sokszor mosoly tárgya a
veszprémi helyzet. Erre ismételten szeretné felhívni a figyelmet. Dolgoznak és
örülnek a rekonstrukciónak, köszöni Lamos Péter irodavezető úr munkáját és az
Önkormányzat támogatását. Örül, hogy jó a kapcsolatuk az Önkormányzattal és
továbbra is ezt szeretné erősíteni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Értették, amit az igazgató úr át akart adni.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nemcsak a beszámoló tükrében kimagasló a színház tevékenysége, járva-kelve
tapasztalja, hogy mennyire pozitív a színház megítélése. A jövőben is hasonló
műsorstruktúrát javasol, hiszen akkor tud a Petőfi Színház konkurálni a nem
Önkormányzati fenntartású színházzal. Egyetért az igazgató úrral abban, hogy a
város kicsi ahhoz, hogy két színházat kiszolgáljon. Reméli, hogy lesz megoldás erre.
Visszatérve a beszámolóra, nagyon örül, hogy a Petőfi Színház a határokon túl is
népszerűsítette Veszprémet. A művészgárda megválogatása szintén emelte az
előadások színvonalát. A műszaki gátak egyelőre még határt szabnak némelyik
előadásnak, de bízik benne, hogy ezek az akadályok is elhárulnak. Sok sikert a
további munkához és kívánja, hogy minél több helyen jelenjenek meg és hirdessék
Veszprém városát és Magyarországot.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az igazgató úr és társulata munkáját, és külön köszöni ezt a szép
beszámolót. További sikereket kíván.
Némedi Lajos alpolgármester:
Nagyon nagy szeretettel szeretné megköszönni, hogy a Petőfi Színház részt vesz
olyan fontos városi rendezvényeken, amelyek nem kötődnek feltétlenül a színházhoz,
mint például az egészségügyi témájú rendezvények. Köszöni, hogy a város
nyugdíjasaihoz ilyen módon viszonyulnak, nagyon szerették a legutóbbi előadást.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
104/2016. (X.17.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház 2015/2016. évi művészeti évadának szakmai
beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Veszprémi Petőfi Színház 2015/2016. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház 2015/2016. évi művészeti
évadának szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.

2.

Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját.
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Határidő:
2. pont tekintetében: 2016. október 24.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
3. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a temetők
üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Meggyőződése, hogy Veszprém városban a temetéshez kapcsolódó kegyeleti
tevékenység magas színvonalú. Megköszöni a VKSZ Zrt. munkáját.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Bölcsen jártak el amikor a temetők üzemeltetéséről szóló rendeletüket módosították.
Akkor komoly ellenállásba ütköztek, de az élet helyre tette a dolgokat. A VKSZ Zrt.
tisztességesen végzi a feladatát és jó gazda gondosságával üzemelteti a
temetőgondnokságot. Köszöni a munkájukat.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A közelmúltban hunyt el a férje és akkor került kapcsolatba a temetőgondnoksággal.
Csak jót tud mondani, mind az ügyintézés, mind a személyes bánásmód
tekintetében. A temetők is rendezettek, szépen karbantartottak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A társadalom fokmérője, hogy hogyan bánik az idősekkel, hogyan temeti el halottait,
hogyan tartja rendben a temetőit. Ő is azt érzékeli, hogy Veszprémben ezt a
tevékenységet tisztességesen végzik.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.
4. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2015/
2016. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Székely Andrea igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Székely Andrea a Kabóca Bábszínház és GYKI igazgatója:
Tizenöt éves lett a bábszínház. Nagyon örültek, hogy ebből az alkalomból a
Városháza aulájában egy kiállítást rendezhettek. A színházi nevelés új utakat keres,
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amiben ők nagyon aktívan részt vesznek. Úttörők is, és aktív résztvevők is, éppen
egy hasonló témájú konferenciáról jött Kecskemétről. A Pannon Egyetemmel is
együttműködnek a pedagógiai munka megújításában, közös pályázatuk is van. Egy új
dolgot is elindítottak, a vizualitás dramaturgiája a színpadon, a bábszínpadon. A jövő
héten, Budapesten lesz konferencia, majd februárban Veszprémben, ahol immár
nemzetközi körben beszélhetnek erről a témáról.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a szép beszámolót, örül, hogy szorgalmasan pályáznak, ez példamutató.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A bábszínháznak hatalmas feladata, felelőssége van a gyermekek nevelésében.
Sajnos a forgalmazott rajzfilmek megdöbbentőek és elrettentőek. Ezért is örül, az új
pedagógiai lépéseknek és a tervezett gyermekelőadásoknak. A városi
rendezvényeken is élenjártak, köszöni a munkájukat. Olvasta a beszámolóban, hogy
a gazdasági vezetőt visszafizetésre kötelezte a bíróság. Történt-e már valami?
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
105/2016. (X.17.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2015/2016.
évi művészeti évadának szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2015/2016. évi művészeti évadának szakmai beszámolója” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2015/2016. évi művészeti évadának szakmai beszámolóját a határozat 1.
mellékletében szereplő tartalommal.

4.

Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
igazgatóját.

Határidő:
2. pont tekintetében: 2016. október 24.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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5. Döntés
a
Veszprém
Városi
uszoda
Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

fejlesztés

Részletes

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Elég részletes anyagot kaptak az uszoda megvalósításáról. Örül, hogy idáig
eljutottak, ez már valami. Innentől már csak idő kérdése, hogy megvalósuljon az az
álom, amit már nagyon régóta dédelgetnek. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az ellenzéki képviselők a Közgyűlésen és számos helyen egy lufinak minősítették az
uszoda-beruházást és kérdezték, lesz-e belőle valami. Jelentik, hogy igen, itt van az
asztalukon. Immár a második döntést fogják meghozni ebben a témában. Köszöni
alpolgármester úrnak, hogy teljesítette az ígéretét.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
106/2016. (X.17.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprém Városi uszoda fejlesztés Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány jóváhagyásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Az Elnök a nyilvános ülést 14.05 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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