JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2017. december 4-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, Gerstmár Ferenc, 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. 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
137/2017. (XII.4.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Döntés a „Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft -vel közszolgáltatások
ellátása tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. Döntés a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá
alakulásának támogatásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény alapító okiratának módosítása

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kftvel a 2018-2020. évekre a városi nagyrendezvények előkészítése
és lebonyolítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
6. Pályázat jóváhagyása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
elnyerése érdekében
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2018. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
8. Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális
jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Stratégiájának

9. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
10. Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság 2017. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
11. Tájékoztató a 2017. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
12. A Közjóléti Bizottság 2018. I. félévi munkatervének
meghatározása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
13. A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
szakmai
programjának,
szervezeti
és
működési
szabályzatának módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
14. Tájékoztató
a
Közjóléti
Iroda
2017.
gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója:Angyal Éva irodavezető

2

1-11

havi

15. Tájékoztató az „Enni adok - enni kapok” dobozok
működéséről
Az előterjesztés előadója: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető
16.

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. Döntés a „Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft -vel közszolgáltatások ellátása tárgyában
kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A szerződés szerint a Feladat Forrás 15%-ának teljesítése tárgyév december hónap.
Nem okoz ez problémát?
Dr. Kónya Norbert a Vagyongazdálkodási Csoport csoportvezetője:
Nem okozott eddig sem gondot, az ütemezést az állatkerttel egyeztették.
Egyéb 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
138/2017. (XII.4.) határozata
a „Döntés a „Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft -vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött
megállapodás felülvizsgálatáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Döntés a „Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft -vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött megállapodás
felülvizsgálatáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

2. Döntés
a
Mendelssohn
Kamarazenekar
alakulásának támogatásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

hivatásos

zenekarrá

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nagyívű átalakulás előtt áll a zenekar, sokkal intenzívebb munka áll előttük, mint
eddig. Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést, hiszen a zenekar Veszprém
hírnevét viszi majd országszerte, akár az országon túlra is.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Jól értette, hogy amennyiben a zenekar hivatásos zenekarrá alakul, akkor az éves
szinten 100 millió forintjába kerül a városnak?
Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
Ezt most még nem tudják pontosan megmondani. Biztos, hogy a városnak nagyobb
anyagi terhet kell vállalnia mint eddig, hiszen egy hivatásos zenekar fenntartásáról
van szó. Ez komoly költség más városokban is. 2018-ra 50 millió forintot terveztek, a
továbbiakról Kováts Péter beszámolója után tudnak nyilatkozni. Májusra a zenekar
vezetője már látni fogja, hogy valóban tudja-e a zenekar tagjait hivatásos zenészként
foglalkoztatni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 7 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
139/2017. (XII.4.) határozata
a „Döntés a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá
alakulásának támogatásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá alakulásának
támogatásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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3.

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
alapító okiratának módosítása
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 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
140/2017. (XII.4.) határozata
a „Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
alapító okiratának módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító
okiratának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

4. Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2018-2020.
évekre a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása
tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Mennyire szerencsés a választási cikluson túlnyúló kötelezettségvállalás? Korábban
évente kötöttek szerződést.
Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
Ezt nem tudja megítélni. Igen, évente kötötték a szerződést, de ez mindig azonos
tartalmú volt.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
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A rendezvényszervező Kft. méltó arra, hogy hosszabb léptékkel gondolkodjanak. A
gazdasági társaság működését ez a döntés tervezhetőbbé teszi. Egy kulturális
eseményt nem kell a választásokhoz kötni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
141/2017. (XII.4.) határozata
a „Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2018-2020. évekre
a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2018-2020. évekre a városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról
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 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
142/2017. (XII.4.) határozata
a „Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
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6. Pályázat jóváhagyása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése
érdekében
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A múlt hónapban polgármester úr ebben a témában részletes tájékoztatót tartott.
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni a munkáját azoknak a kollégáknak, szakértőknek, akik ebben a projektben
dolgoztak. Úgy gondolja, hogy az a pályázat, ami Veszprém városán kívül a Bakonyt
és a Balatont is felöleli, az sikeres lesz. Nyerni szeretnének.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Merjünk nagyok lenni! Ez egy nagy vállalkozás. A Balaton és a Bakony összefogásnak
nagy esélyei vannak. Ahogy azt a tájékoztatón is hallhatták, nagyon profi a pályázat.
Támogatja az előterjesztést.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Az előterjesztés szerint a főigazgatót nemzetközi pályázat útján nevezik ki.
Magyarországról pályázik valaki erre a posztra? Ebben a pályázatban mennyire
valósul meg a magyar identitás, a magyar kultúra, ha a menedzsment olyan
összetételű lesz, hogy esetleg nem ezt az irányt fogja képviselni?
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Sajnálja, hogy képviselőtársa nem tudott részt venni az előbb említett tájékoztatón,
ott ezekről volt szó, illetve olyan műhelytitkokról, amit most nem lehet még
nyilvánossá tenni.
Kiss Miléna projekt koordinátor:
A menedzsmentről most még nem tud bővebb felvilágosítást adni, ez még nem
látható. Ez egy hazai pályázat, természetesen megjelenik benne a magyar identitás,
de mindenképpen európai dimenzióval kell bírnia.
Egyéb 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
143/2017. (XII.4.) határozata
a „Pályázat jóváhagyása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése
érdekében”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Pályázat jóváhagyása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése
érdekében” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. I.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Dancs Judit az Önkormányzati Csoport csoportvezetője:
Kéri a Bizottságot, hogy a Közgyűlés munkatervét a következő módosítással fogadják
el: „A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági,
valamint
az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról” című előterjesztést a
Közgyűlés 2018. január 25-e helyett a 2018. február 22-i ülésén tárgyalja.
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök az elhangozott módosítási javaslattal együtt
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
144/2017. (XII.4.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. I. félévi
munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. I. félévi
munkatervének meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

8. Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
145/2017. (XII.4.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának jóváhagyása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

9.

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Programjának

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Bármilyen fejlesztésnél komoly gondot jelent manapság, hogy emelkednek a
kivitelezési árak. Például a gyulafirátóti óvoda fejlesztésénél, már kétszer zárult
eredménytelenül a közbeszerzési eljárás, mert nem volt elegendő a forrás. Az ilyen
esetekre milyen terve van a városnak, milyen kalkuláció van arra vonatkozóan, hogy
a kivitelezési árak emelkedésével a projektek hogyan és mikor tudnak megvalósulni?
Szajkó

Viktória

csoportvezetője:

a

Városfejlesztési

Iroda

Projektkoordinációs

Csoportjának

Jelenleg minden pályázatot egy kicsivel magasabb összeggel terveznek. Bíznak
benne, hogy ez elég lesz és még mindig jobb, ha marad forrásuk, mintha pluszban
kérnének. Amennyiben mégsem elég a forrás, akkor szükség lesz önerőre.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
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146/2017. (XII.4.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

10. Beszámoló
a
veszprémi
Első
Világháborús
Emlékbizottság 2017. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Centenáriumi

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
147/2017. (XII.4.) határozata
a „Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2017. évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2017. évi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

11.

Tájékoztató a 2017. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:

Nyitrán a Cirill és Metód városi ünnepségen képviseltette magát Veszprém. Miért tartja

fontosnak a város vezetése, hogy olyan szlovák nemzeti ünnepen vegyen részt,
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amely egyértelműen a határon túli magyarság szembeköpése? Ilyen rendezvényektől
illene tartózkodni. Ennek az államnak a létrejötte, a magyarok számára olyan
katasztrófa volt, amit máig sem tudtak kiheverni. Van ott egyéb más rendezvény is
amin részt tudna venni a város.
Wahab Rita nemzetközi referens:
Nyitra testvérváros, erre az egy alkalomra hívja vendégül az összes testvérvárost.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Részt vett a nyitrai rendezvényen, a magyar testvéreik jó szívvel fogadták őket,
megmutatták a látnivalókat és egyetlen jel sem utalt arra, hogy ők mit keresnek ott.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Ő is járt Nyitrán. Amíg arról van szó, hogy a migránsok ellepik Európát, akkor félre
kell tenni a sértettséget, mert minden ország barátságára, segítségére szükség lehet.
Ez a testvérvárosi találkozó is jó alkalom a barátság fenntartására.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A kínai delegációval gazdasági kapcsolatokról is tárgyaltak.
Kaphatna erről bővebb információt?
Wahab Rita nemzetközi referens:
Írásban megküldi a választ a képviselő asszony részére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatót.

12.

A Közjóléti Bizottság 2018. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Dancs Judit az Önkormányzati Csoport csoportvezetője:
Kéri a Bizottságot, hogy a Bizottság munkatervét a következő módosítással fogadják
el: „A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági,
valamint
az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról” című előterjesztést a
Bizottság 2018. január 15-i helyett a 2018. február 12-i ülésén tárgyalja. Előterjesztő:
Némedi Lajos alpolgármester.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök az elhangozott módosítási javaslattal együtt
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
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
148/2017. (XII.4.) határozata

a Közjóléti Bizottság 2018. I. félévi munkatervének
meghatározásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Közjóléti Bizottság 2018. I. félévi munkatervének meghatározása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottságának 2018. I. félévi
munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2018. I. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a napirendek előkészítéséért felelősöknek és az
előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2017. december 31.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Angyal Éva irodavezető

13.

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A napokban kiállítás nyílt a Veszprémi Petőfi Színházban ahol az intézmény ellátottjai
által készített kézműves termékeket mutatják be, valamint lehet vásárolni is. Jó
szívvel ajánlja mindenkinek. 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
149/2017. (XII.4.) határozata
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a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szakmai
programját a határozat 1. számú mellékletében, szervezeti és működési
szabályzatát a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja.
2. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szakmai programot jóváhagyó határozatot
küldje meg az intézmény vezetőjének.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető

14.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2017. 1-11 havi 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?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A tájékoztató szerint év végéig az Iroda nem teljesíti a tervezett kiadási előirányzatot.
Ezért javasolták a múlt hónapban a települési támogatással kapcsolatos
rendeletmódosítást,
a
jövedelemhatárok
megemelése
érdekében
és
a
lakásfenntartási támogatás összege is megemelkedett.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

15.

Tájékoztató az „Enni adok - enni kapok” dobozok működéséről
Az előterjesztés előadója: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni az előterjesztő munkáját, nagyon hasznos volt. Az életben csak kis dolgokat
tudunk csinálni, de azt nagyon nagy szeretettel. Megkereste őt a Dózsavárosban
működő Közös Mosoly Alapítvány képviselője, akik felvállalnák a doboz
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karbantartását, felügyeletét. Javasolja, hogy kezdjék el működtetni a dobozt,
tegyenek egy próbát, úgy érzi sikeres lesz.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köszöni Horváthné Kecskés Diána munkáját. Örül, hogy van egy civil szervezet,
amely felkarolja ezt a témát. Kell-e önkormányzati döntés a doboz kihelyezéséhez?
Az alapítvány csak a Dózsavárosban működtetné a dobozt, vagy az eredeti igény
helyszínén a Március 15.-e utcában is?
Horváthné Kecskés Diána a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált

Intézmény intézményvezetője:

Csak saját tulajdonú ingatlanra helyezhető ki a doboz hatósági engedély nélkül.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ebben az ügyben egyeztetett az aljegyző úrral, aki elmondta, hogy a doboz
elhelyezése pl. önkormányzati ingatlanon, csupán bejelentési kötelezettséget von
maga után, hatósági engedélyre nincs szükség.
Körmendi Eszter a Közös Mosoly Alapítvány képviselője:
Az alapítvány tagjai a Dózsavárosban élnek, ezért gondolták a doboz helyszínét is
ide, de természetesen a város bármelyik pontján vállalják a kihelyezését és
működtetését. A Március 15.-e utcában van olyan önkormányzati ingatlan, amelyre
kihelyezhetik a dobozt?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az előterjesztést. Javasolja, hogy a Bizottság ne most ötleteljen. Az
alapítvány egyeztessen a Közjóléti Irodával a lehetséges helyszínekről és utána
készüljön egy újabb tájékoztató a Bizottság részére. Javasolja, hogy vonják be a
veszprémi egyházakat is.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nem kellene a civileket és az egyházakat egyszerre bevonni. Mindenki tegye a maga
dolgát.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Javasolja, hogy a civil szervezet keresse meg az egyházakat és együtt működtessék a
dobozokat.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Viszonylag egyszerű a képlet, doboz van, működtető van, már csak helyszínt kell
találni. Utóbbiban a Közjóléti Iroda tud segítséget nyújtani. Az Önkormányzat
megkeresheti az egyházakat, de a civileknek ezt feladatul adni nem lehet.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Fenntartja a javaslatát, a civilek keressék fel az egyházakat. Ez nem az
Önkormányzat dolga.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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16. Egyebek
Egyébről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság ülését 14.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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