JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2017. március 20-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, megállapítja, hogy a Közjóléti Bizottság 9 tagjából 9 fő
jelen van tehát a Bizottság határozatképes. Van-e kérdés 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
42/2017. (III.20.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 128/2016. (XII.5.), a 129/2016. (XII.5.), az 5/2017.(I.16.), a 33/2017.(II.13.), a
34/2017.(II.13.), a 35/2017.(II.13.), a 36/2017.(II.13.), a 37/2017.(II.13.), a
38/2017.(II.13.), a 39/2017.(II.13.), a 40/2017.(II.13.) és a 41/2017.(II.13.)
határozatok 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
43/2017. (III.20.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
2. A) Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
B) Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének
megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4.
pontjának végrehajtása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri körforgalomban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az
Európai Unió „Kreatív Európa és Kultúra” című közösségi
kezdeményéhez való pályázat benyújtása érdekében
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
című felhívásához
a
’Gyulafirátóti rendelő felújítása’ tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
7. Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
felhíváshoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső megújítása
tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
8. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei pályázati tevékenységéről 2016.-2017. években
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
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és

9. A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény szakmai programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
10. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
11.

Javaslat az „Év Veszprémi Mentőse” díj adományozására (ZÁRT
ÜLÉS)
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

12.

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 egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán 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
44/2017. (III.20.) határozata
„Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
2. A) Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
B) Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság a „B” jelű előterjesztést tárgyalja. 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
45/2017. (III.20.) határozata
az „Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
3. Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének
megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4.
pontjának végrehajtása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
46/2017. (III.20.) határozata
„Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének
megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4.
pontjának végrehajtása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének
megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4. pontjának
végrehajtása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
4. Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri körforgalomban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Egyrészt gazdagodik a város egy műalkotással, másrészt a körforgalom végre
körforgalom lesz, mert kikerülni nem nagyon lehet a szobrot. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Szent Mihály az érsekségnek, a Veszprémi Bazilikának, a történelmi városmagnak,
Veszprémnek is védőszentje. A város örömmel fogadja, ezt a nemes anyagokból
készült műalkotást. A területet, ahogy az előterjesztés is fogalmazza, ingyen fogják
rendelkezésre bocsátani. A körforgalom alatt futó vízvezeték felújításra szorul, de ez
nem baj. Maga részéről messzemenőkig támogatja a szobor elhelyezését.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Mikor és hogyan fogant meg a Szent Mihályt ábrázoló szobor felállításának ötlete?
Nagy Károly a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyház apátkanonok plébánosa:
Körülbelül négy éve fogant meg az ötlet, hogy a város védőszentjét megjelenítsék a
történelmi városrészben. Lehetséges helyszínként először a Napló szerkesztősége
előtti területre gondolt, régen itt állt a József Attila szobor. A jelenleg tervezett helyet
kicsit szűkösnek tartja, némi útkorrekcióra lesz szükség, a nagyobb járművek
biztonságos közlekedése okán. Az alkotóművész kiválasztásánál törekedtek a
veszprémi kötődésre, Madarassy István szobrászművész édesapja tervezte annak
idején a Kálváriát. A szobor a jó és a rossz harcát ábrázolja. Köszöni az
Önkormányzat támogatását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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
47/2017. (III.20.) határozata
a „Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri
körforgalomban”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri körforgalomban” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
5. Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az
Európai Unió „Kreatív Európa és Kultúra” című közösségi
kezdeményéhez való pályázat benyújtása érdekében
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Hogyan találtak rá erre a pályázatra?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Milton Keynes kereste meg az Önkormányzatot.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A pályázatban vezető partner az Egyesült Királyság. A pályázatot mennyire
befolyásolhatja a Brexit?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Ez a program valószínűleg megmarad a jövőben is.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
48/2017. (III.20.) határozata
a „Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az
Európai Unió „Kreatív Európa és Kultúra” című közösségi kezdeményéhez
való pályázat benyújtása érdekében”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az Európai Unió
„Kreatív Európa és Kultúra” című közösségi kezdeményéhez való pályázat benyújtása
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érdekében” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
című felhívásához
a
’Gyulafirátóti rendelő felújítása’ tárgyában
Az előterjesztés előadója: 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
49/2017. (III.20.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a ’Gyulafirátóti
rendelő felújítása’ tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a ’Gyulafirátóti rendelő felújítása’
tárgyában” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
7.

Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései” című felhíváshoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső
megújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A könyvtár egyik negatív jelensége, bocsánat idézőjelbe szeretné tenni, az ott lévő
talajvíz. A pályázat keretein belül tudják orvosolni ezt a problémát?
Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
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Ennek a pályázatnak nem ez a célja. Úgy gondolja, hogy a megoldás „A zöld város”
projekt keretében valósulhat meg.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
50/2017. (III.20.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
felhíváshoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső megújítása tárgyában
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhíváshoz az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső megújítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
8. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei pályázati tevékenységéről 2016.-2017. években
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

és

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.

9. A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
szakmai programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előterjesztés szerint a három év alatti gyermekek 32%-át tudják ellátni a
bölcsődékben. Ez elegendő? Van-e túljelentkezés? Mik az elmúlt időszak
tapasztalatai? Mennyire érvényesül az az elv, hogy a gyermeket a lakóhelyéhez
legközelebb található bölcsődébe kell felvenni?
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Barbainé Bérci Klára a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált

Intézmény intézményvezetője:

Az új 24 férőhely kialakításával nagyon jó lesz a város bölcsődei ellátása. Pár
hónapos várakozási idő volt, ezek a gyermekek most felvételre kerülnek. A
dózsavárosi bölcsőde 48 férőhelye néha kevésnek bizonyul, előfordul, hogy a
képviselő úr által kérdezett elv itt nem érvényesül, de a többi városrészben működő
bölcsődében nincs ezzel probléma.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
51/2017.(III.20.) határozata

a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
szakmai programjának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény szakmai programjának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
szakmai programját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a szakmai programot jóváhagyó határozatot
küldje meg az intézmény vezetőjének.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Elnézést kér, de az előző napirendhez lenne még egy kérdése, ha Elnök úr
megengedi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Igen.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Gyulafirátóton terveznek új bölcsődei csoportot. Mennyire befolyásolja ez a
veszprémi férőhelyek számát?
Barbainé Bérci Klára a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált

Intézmény intézményvezetője:
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Egy csoportot terveznek, 12 férőhellyel. Nem hiszi, hogy ez nagyon befolyásolná a
veszprémi igényeket.
10. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán 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
52/2017.(III.20.) határozata

a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én kötött
megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy a megállapodás tartalmi elemei
aktuálisak, ezért módosítása, kiegészítése nem indokolt.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
53/2017.(III.20.) határozata

a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával 2008. március 31-én
kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.) pontját a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2.) A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.
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2.) pontnál:
Határidő:
2017. március 31.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
12.

Egyebek

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Bemutatja Ménesi László urat, az E-Cousult 2000 Kft. projektigazgatóját, aki az
egészségkártyáról szeretné tájékoztatni a Tisztelt Bizottságot.
Ménesi László az E-Cousult 2000 Kft. projektigazgatója:
Az önkormányzatok jelentős forrásokat nyújtanak a lakosság részére szociális
rászorultság jogcímen. Ezeknek a juttatásoknak a célja, hogy az arra jogosult
személy vegye igénybe, a rendeletben meghatározott termék vagy szolgáltatás
vásárlására, az indokolt mértékben. Az Egészségkártya Kft. által több éve
működtetett kártya- és portálrendszer új szolgáltatása alkalmas arra, hogy az
önkormányzatok szociális rendeletben meghatározott juttatásait informatikailag
támogassa. Cégük vállalja a teljes folyamat műszaki, jogi és adminisztrációs
megoldását és annak működtetését. A rendszer előnyei: azonosítja a jogosultat a
szolgáltatás igénybevételénél, naprakész információt biztosít a felhasználásról az
önkormányzatnak, a szociális juttatás felhasználása csak a szükséges mértékben
történik, a felhőalapú szolgáltatás nem igényel jelentős informatikai beruházást,
könnyen kezelhető, stratégiai szinten a megoldásuk alkalmazásával csökkenthetőek
az önkormányzat adminisztrációs terhei és megteremtődnek az érdemi ellenőrzés
lehetőségei.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megvizsgálják, hogy a kínált rendszert hogyan lehetne összehangolni a Veszprém
kártyával, amennyiben döntés születik jelentkeznek.
Az Elnök a Bizottság nyilvános ülését 14.10 órakor bezárta.

K.m.f.
Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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