JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2017. január 16-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, Gerstmár
Ferenc, Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, 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, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
1/2017. (I.16.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Tájékoztató Veszprém Város Idősügyi Koncepciójának végrehajtásáról
és az Idősügyi Tanács 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
2. Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4. Beszámoló a Veszprém Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi
tevékenységéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
5. 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.

Tájékoztató
Veszprém
Város
Idősügyi
Koncepciójának
végrehajtásáról és az Idősügyi Tanács 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Ebben a tájékoztatóban foglalta össze az Önkormányzat és a Veszprém Városi
Idősügyi Tanács 2016. évi együttműködésének eredményeit. Most, itt szóban,
személyesen szeretné megköszönni a tanácsban tagsággal rendelkező
képviselőtársai, valamint Barta Éva nyugdíjas újságíró, Kovácsné Üveges Gabriella
idősügyi referens, Szente József társelnök és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
a munkáját. Úgy gondolja, hogy az idős emberek örömmel élhetnek ebben a
városban és ehhez a jó érzéshez, a tanács munkája is hozzájárul. Az Önkormányzat
és intézményei maximális odafigyeléssel, gondoskodással fordulnak az időskorúak
felé. Itt szeretné megköszönni az Önkormányzat fenntartásában működő szociális és
kulturális intézmények vezetőinek az eddigi együttműködését. Arra kér és biztat
mindenkit, hogy folytassák a megkezdett munkát, bízva abban, hogy egyszer majd
ők is megérik az időskort.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ő is tagja a tanácsnak. Szeretné kiemelni, hogy mennyire fontos az önkéntesség,
kéri, hogy kezdeményezzenek az idősek, keressék őket, jöjjenek a kérések és egyre
színesebb és jobb lesz ez az együttműködés.
Némedi Lajos alpolgármester: Kéri a Bizottság tagjait, támogassák, hogy az idei
költségvetésben az eddiginél kicsit magasabb összeget biztosítson az Önkormányzat
az Idősügyi Tanács működéséhez.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Támogatja a kérést.
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Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az Idősügyi Tanács munkáját, az ő választókörzetében is jelentős számú az
időskorú népesség. Kéri, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a kommunikációra,
hogy minél több embert lehessen bevonni a tanács tevékenységébe. Köszönet az
ötletgazdának, aki létrehozta az Idősügyi Tanácsot, szükség van a tevékenységére, ő
támogatja a magasabb összegű működési költségre vonatkozó kérésüket is. 2017
évre vonatkozóan további jó munkát kíván.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Örül, ha bővül az Idősügyi Tanács pénzügyi lehetősége. Ő, ahogyan eddig is tette a
képviselői keretéből továbbra is támogatja az Idősek Világnapja veszprémi
rendezvényeit.
Némedi Lajos alpolgármester:
Köszöni szépen a támogatást.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az idősek is úgy érzik, hogy az Önkormányzat mindent megtesz a város időskorú
lakosságáért?
Szente József a Veszprém Városi Idősügyi Tanács társelnöke:
Az Idősügyi Tanács valóban sok mindent el tudott intézni, ami az idősek
komfortérzetét növelte. A klubok száma is gyarapodik, már 42 idősek klubja működik
a városban. Néhány rendezvényre a kiadásaik fedezéséhez szponzorokat kell
keresniük, ezért is lenne jó, ha növekedne a klubok támogatása. Február 15-én kerül
megrendezésre a 11. Nyugdíjas Bál, ez az egyik legsikeresebb, teltházas
rendezvényük. Több képviselő is támogatja őket, az elmúlt évben polgármester úr, az
idén pedig várhatóan Navracsics Tibor úr nyitja meg a bált. Mindenkit szeretettel
várnak és továbbra is számítanak az Önkormányzat segítségére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.
2.

Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Két változtatási javaslata van. A 2. számú határozati javaslatnál a fogászati
alapellátásra vonatkozóan egy megállapodás szerepel. Javasolja, hogy valamennyi
településsel külön kössenek megállapodást, ez tiszta helyzetet teremt és a
megállapodások sorsa nem függ egymástól. A 3. számú határozati javaslat melléklete
szerint az Önkormányzat Eplény Községi Önkormányzattal köt megállapodást közös
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védőnői körzet székhelyének meghatározásáról. Javasolja, hogy konkrétan kerüljön
megnevezésre, melyik veszprémi védőnői körzettel lesz közös ez a védőnői körzet.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést olvasva üröm is vegyült az örömébe. Annak idején Mencshelyre járt
általános iskolába és amikor megszűnt az iskola, picit meghalt a falu is. Talán nem
ekkora kaliberű, ha egy faluban nincs fogorvos, de úgy érzi, hogy ezzel a falvak
önállósága csorbul. Ráadásul nem is kicsi településekről van szó. Ez a
magánvéleménye. A javasolt változtatásokat elfogadja, azokkal együtt szavaztat a
határozati javaslatokról.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
2/2017. (I.16.) határozata
„Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az 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
3/2017. (I.16.) határozata
„Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása”
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
4/2017. (I.16.) határozata
„Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.
3.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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
5/2017.(I.16.) határozata

a fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási
rendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjét a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a Közjóléti Bizottság elnökét, hogy a nyári nyitva tartás rendjét jóváhagyó
bizottsági határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével - tájékoztassa a
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
intézményvezetőjét.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
4.

Beszámoló a Veszprém Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi
tevékenységéről
5

Előadó: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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
6/2017. (I.16.) határozata
a „Beszámoló a Veszprém Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprém Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
5.

Egyebek

Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök az ülést 13.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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