JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2017. szeptember 18-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, és Takács Eszter a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív
szerinti meghívottak.
Távol maradt: Zakar Csaba a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közjóléti Bizottság 9 tagjából 8 fő
jelen van tehát a Bizottság határozatképes. Van-e kérdés 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
107/2018. (IX.18.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 104/2017. (VI.19.), a 105/2017. (VI.19.) és a 106/2017. (VI.19.) határozatok
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
108/2017. (IX.18.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Támogatási kérelem benyújtásnak a jóváhagyása a „Még jobb
kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című
(EFOP-1.9.9-17 kódszámú) felhívás kapcsán
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A nemzeti ünnepek és nagyobb városi rendezvények egyenlő
esélyű
hozzáférésének
biztosításáról
szóló
stratégiai
együttműködési megállapodás jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3.

Döntés kérelem benyújtásáról munkásszállás kialakítása
céljából a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

4. Döntés emléktábla elhelyezéséről Ruzitska Ignác (1777-1833)
egyházi karnagy, zeneszerző, hegedűművész egykori lakóházára
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Első világháborús hadisírok, kripták felújítására vonatkozó
pályázatok benyújtásának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
6.

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:Neveda Amália igazgató

7. Tájékoztató a Laczkó Dezső Múzeum 2016. évi szakmai
beszámolójának és 2017. évi munkatervének szakminisztériumi
értékeléséről
Az előterjesztés előadója: dr. Somlainé dr. Perémi Ágota igazgató
8.

Tájékoztató az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2016. évi
szakmai beszámolójának és 2017. évi munkatervének
szakminisztériumi értékeléséről
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Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
9. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2017. első félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető
10. 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. Támogatási kérelem benyújtásnak a jóváhagyása a „Még jobb
kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című (EFOP1.9.9-17 kódszámú) felhívás kapcsán
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon örül ennek az előterjesztésnek, mert az iskolai képzések befejezése után már
nem mindenki engedheti meg magának a továbbképzést, ebben a pályázatban
viszont mindenkinek lesz rá lehetősége. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Milyen időtartamban valósul meg ez a továbbképzés?
Szajkó

Viktória

csoportvezetője:

a

Stratégiai

Iroda

Projektkoordinációs

Csoportjának

Feltehetően két évük lesz rá, de még tárgyalások zajlanak a képzésekről és
folyamatban vannak az árajánlatkérések.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
109/2017. (IX.18.) határozata
a „Támogatási kérelem benyújtásnak a jóváhagyása a „Még jobb kezekben
– bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című (EFOP-1.9.9-17
kódszámú) felhívás kapcsán”
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Támogatási kérelem benyújtásnak a jóváhagyása a „Még jobb kezekben –
bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című (EFOP-1.9.9-17 kódszámú) felhívás
kapcsán” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
2. A nemzeti ünnepek és nagyobb városi rendezvények egyenlő esélyű
hozzáférésének biztosításáról szóló stratégiai együttműködési
megállapodás jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Fontos ez az előterjesztés, mert a nemzeti ünnepeken és egyéb városi
rendezvényeken a fogyatékossággal élő emberek is szeretnének részt venni. Bízik
benne, hogy a stratégiai partnerek meg tudják szólítani a hozzájuk tartozó sérült
embereket és hozzátartozóikat. Köszöni az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
110/2017. (IX.18.) határozata
„A nemzeti ünnepek és nagyobb városi rendezvények egyenlő esélyű
hozzáférésének biztosításáról szóló stratégiai együttműködési
megállapodás jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A nemzeti ünnepek és nagyobb városi rendezvények egyenlő esélyű hozzáférésének
biztosításáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
3. Döntés kérelem benyújtásáról munkásszállás kialakítása céljából a
Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Égető problémára kerestek megoldást, mert bizonyos munkakörökben nagy a
munkaerőhiány, szükség van egy munkásszállóra. Dicsérendő, hogy ebben az
Önkormányzat aktívan részt vesz. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak
van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Szerinte inkább bérlakás építési programra lenne égetően szükség és akkor a
munkaerőhiány is másképpen jelentkezne az országban. Az előterjesztéssel
kapcsolatban szeretné megtudni, hogy a 107 millió forint önerő hogyan oszlik meg az
Önkormányzat és a vállalkozók között? A szállón hány négyzetméteres lakóterek
kerülnek kialakításra? Van-e arról adat, hogy ma Veszprémben hányan veszik
igénybe a munkásszállást? Jó lenne megszüntetni azokat az áldatlan állapotokat,
amelyek ma Veszprémben munkásszállás címén jellemzőek.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Hol vannak áldatlan állapotok? Nevezze nevén a gyereket a képviselőasszony. A
Zrínyi utcában a kollégium egyik épülete munkásszállóként működik. A szálló
beindítása nem volt zökkenőmentes, mert a dolgozók az épület előtt dohányoztak,
hangoskodtak, kidobálták az ablakon a szemetet. Ezek a problémák már részben
megoldódtak. Ő is többször járt a helyszínen, egyezetett a VKSZ Zrt.
vezérigazgatójával is, hogy amennyiben nem normalizálódik a helyzet, akkor ő a
Zrínyi utcában élő lakosság nyugalma érdekében javasolja a szálló megszüntetését. A
bérlakásokra természetesen szükség van, de nem biztos, hogy megoldaná a nagy
vállalatok munkaerőhiányát. A Pápai út lakókörnyezete eltér a Zrínyi utcáétól, itt jó
helyen lesz a munkásszálló, javasolja az előterjesztés elfogadását.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni képviselőtársának, hogy az általa elmondottakat
alátámasztotta.
Szajkó

Viktória

csoportvezetője:

a

Stratégiai

Iroda

konkrét

Projektkoordinációs

példákkal

Csoportjának

A pályázat szerinti önerőt teljes mértékben az Önkormányzat állja. Egy
lakóegységhez 2.db kétágyas szoba tartozik, ami átlagban 10 m2, valamint 10-11 m2es konyha illetve külön WC és zuhanyzó. Minden a jogszabályoknak megfelelően
kerül tervezésre.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
111/2017. (IX.18.) határozata
a „Döntés kérelem benyújtásáról munkásszállás kialakítása céljából a
Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés kérelem benyújtásáról munkásszállás kialakítása céljából a Veszprém,
Pápai út 37. szám alatti ingatlanban” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
4. Döntés emléktábla elhelyezéséről Ruzitska Ignác (1777-1833)
egyházi karnagy, zeneszerző, hegedűművész egykori lakóházára
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Meglepődve olvasta, hogy Ruzitska nélkül az utókor Bihariról, Lavottáról és
Csermákról szinte semmit sem tudna. Örül, hogy emléktáblát helyeznek el egykori
lakóházára. A jelenlegi tulajdonos az optikus Reider?
Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
Igen, az ifjabbik.
Egyéb 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
112/2017. (IX.18.) határozata
a „Döntés emléktábla elhelyezéséről Ruzitska Ignác (1777-1833) egyházi
karnagy, zeneszerző, hegedűművész egykori lakóházára”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés emléktábla elhelyezéséről Ruzitska Ignác (1777-1833) egyházi karnagy,
zeneszerző, hegedűművész egykori lakóházára” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
5. Első világháborús hadisírok, kripták felújítására
pályázatok benyújtásának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

vonatkozó

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Várható-e még újabb hadisírok felfedezése?
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Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:

Jelentős számban már nem várható.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
113/2017. (IX.18.) határozata
az „Első világháborús hadisírok, kripták felújítására vonatkozó pályázatok
benyújtásának jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Első világháborús hadisírok, kripták felújítására vonatkozó pályázatok
benyújtásának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
6. Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:Neveda Amália igazgató
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 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
114/2017. (IX.18.) határozata
az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ
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Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
7. Tájékoztató a Laczkó Dezső Múzeum 2016. évi szakmai
beszámolójának és 2017. évi munkatervének szakminisztériumi
értékeléséről
Az előterjesztés előadója: dr. Somlainé dr. Perémi Ágota igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Nehezményezik, hogy a munkatervet alultervezettnek minősítették. Keményen
dolgoznak, a látogatószámuk nagyon szépen alakul, év végére elérik a 60.000-es
látogatószámot.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon jó kezdeményezés volt az Arany János busz, minden korosztály élvezte.
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Azt a programot ők szervezték, de nem az övék, a mozgótárlat körülbelül 30 millió
forintba kerül.
Egyéb hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
8. Tájékoztató az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2016. évi szakmai
beszámolójának és 2017. évi munkatervének szakminisztériumi
értékeléséről
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólása nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
9. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2017. első félévi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
8

Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A szünidei gyerekétkeztetésre terveztek 1,7 millió forintot, amiből 23.000 került
felhasználásra, a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedig
igénybe sem vették. Mi ennek az oka? Gerstmár Ferenc képviselőtársa
kezdeményezte a gyermekes bérlet bevezetését, aminek az igénybevétele picit
megtorpanni látszik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Hogyan történik a gyermekes bérlet hírverése és folyamatos-e?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda vezetője:
Ez még csak az I. félév, de valóban kevesebb a szünidei étkezők száma, mint a
tavaly. A tervezésnél az elmúlt évet vették figyelembe. A tájékoztatás teljes körű,
valószínűleg a helyben fogyasztás miatt csökkent az igénybevétel. A gyermekes
bérlet igénybevételének lehetősége olvasható az Önkormányzat honlapján és
szórólapjain, az intézményekben, és a védőnők is tudnak róla. Az iskolakezdés miatt
várhatóan többen fogják igénybe venni.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy a babaköszöntő csomag része legyen egy tájékozató a gyermekes
bérletről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.
10.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottsági ülést 14.10 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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