JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2018. február 12-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 és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a
jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Takács Eszter 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

11/2018. (II.12.) 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 8/2018. (I.15.) határozat és a 10/2018. (I.15.) határozat 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

12/2018. (II.12.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

évi

B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
C) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök
6. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017 évi ellátásáról
Az előterjesztés előadója: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.
7. A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
8. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Virányi Anikó Judit elnök

beszámolója

9. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: Horváthné Somogyi Ildikó elnök

a

Tapolca

10. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
házi segítségnyújtás ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető
11. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2017. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: dr. Albert József professor emeritus
12. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi
munkájáról
Az előterjesztés előadója: Dr. Payrich Mária elnök
13. A Művészetek Háza 2017. évi szakmai beszámolója, 2018. évi
munkaterve
Az előterjesztés előadója: Hegyeshalmi László igazgató, Művészetek Háza
14. A Városi Művelődési Központ 2017. évi szakmai beszámolója, 2018.
évi munkaterve
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató, Városi Művelődési Központ
15. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
betöltésére pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
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munkakörének

Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
16. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2017. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Magasi Anikó irodavezető
17. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém
Megyei Egyesülete 2017. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Kósa József elnök
18. 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. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

évi

B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
C) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
A költségvetés összeállításánál a következő szempontok voltak fontosak: az első,
hogy egy biztonságos és teljesíthető bevétel kerüljön tervezésre, másodszor, hogy a
kötelező feladatokra a fedezet biztosítható legyen, a biztonságos működés feltételei
garantálhatóak legyenek, illetve a megkezdett beruházásokat tudják folytatni. Arra az
esetre, ha a pályázati forrás nem lenne elég céltartalékról is gondoskodtak. Fontos
szempont volt, hogy amit megszoktak, megszerettek már a veszprémiek, a
sportrendezvények, kulturális rendezvények, bekerüljenek a költségvetésbe. Az idén
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amatőr kulturális egyesületek számára pályázati forrást is biztosítottak. Intézményi
körben, minden óvoda kap 1 fő plusz létszámot a beilleszkedési, magatartási
nehézséggel küzdő gyerekek ellátásához. A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény feladatköre bővülni fog, várhatóan szeptembertől, a személyi és
tárgyi feltételek biztosításának fedezetét szintén céltartalékba helyezték. Ma délelőtt
a Veszprémi Közalkalmazottak Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsa (a
továbbiakban: KÖÉT) is megtárgyalta a költségvetést és elfogadásra ajánlja a
Közgyűlésének. Továbbá ajánlja a Közgyűlésnek, hogy 2018. április hónapban a
2017. évi pénzmaradvány függvényében a cafeteria juttatás havi összegét emelje
meg.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Több költségvetés tárgyalásán volt már jelen és elmondhatja, hogy a konszolidációt
követően jóval könnyebb az Önkormányzatok helyzete. A feladatalapú finanszírozás
jó, mert egyértelmű. A rendelet-tervezet szöveges része átlátható, világos, csak úgy
mint a táblázatok, köszöni szépen az irodavezető asszony és csapata munkáját.
Elfogadásra javasolja a 2018. évi költségvetést.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Részt vett a délelőtti KÖÉT ülésen, ahol elhangzott, hogy a cafeteria jelenlegi
összegét (7000 ft) emelni szükséges, addig, amíg el nem éri a törvényesen adható
12.400 ft-ot. Évek óta probléma a városban, hogy kevés a bérlakások száma. Mennyi
forrást terveztek be a költségvetésbe bérlakás építésére? A bérlakások kevés száma
egyrészt a munkaerőhiány miatt okoz problémát, másrészt a fiatal pályakezdőknek az
életük elindításához nyújthatna segítséget. 2019. január 1-jétől egy városi cég
átveszi a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást. Ehhez megfelelő gépjárműparkkal
kell rendelkezni. Mennyiben érinti ez a 2018. évi költségvetést? Vannak olyan régi
panelépületek, melyek azbesztmentesítésre szorulnak, illetve a Csererdőben
talajszennyezettség van. Milyen forrásokkal tud hozzájárulni a felmerülő feladatok
elvégzéséhez az Önkormányzat?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Biztos, stabil költségvetést sikerült összeállítani. Minden költségvetésnek vannak
olyan fejezetei, ahol szívesen látnának magasabb összegeket, mint például a
munkabéreknél, vagy támogatásoknál. Örül, hogy az óvodákban tovább folyatódik a
pedagógus életpálya modell. A működtetési támogatás is emelkedett. Arról sem
szabad elfelejtkezni, hogy idén az ingyenes gyermekétkeztetés köre bővülni fog.
Köszönik, hogy a szociális ágazati pótlékok fedezetét biztosítja a központi
költségvetés. A bölcsődei szakdolgozók támogatása továbbra is biztosított. 2018.
évben a költségvetés kiemelten támogatja a kultúrát, az állatok védelmét, a sportot
és a nyugdíjasokat. Komoly pályázati források érkeznek ebben az évben, amire fel
kell készülnie a Hivatalnak. A KÖÉT cafeteria emelésre vonatkozó javaslatát
támogatja, természetesen megfelelő vizsgálat mellett. Elfogadásra javasolja a 2018.
évi költségvetést.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A régi panelházak azbesztmentesítését a társasháznak kell megoldania, nem az
Önkormányzatnak. Gerstmár képviselőtársa rendszeresen rákérdez a bérlakások
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építésére, csupán egyet nem említ meg, a forrást. A Kormány támogatja a
fiataloknak a lakáshoz jutását.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Képviselő asszony akkor polgármester úrral is vitában áll, hiszen ő mutatott
nyitottságot arra, hogy az Önkormányzat is segít a régi panelházak
azbesztmentesítésében.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
Bérlakásépítésre nincs forrás a költségvetésben, ellenben egy munkásszálló
kialakításáról szó van. A pályázathoz elég magas önrészt kellett biztosítani, ez nagyon
megterheli a költségvetést. Nincs elég forrás bérlakásépítésre, természetesen, ha lesz
pályázati forrás, akkor az Önkormányzat pályázni fog. Jelenleg kis lépésekben
haladnak előre. A társasházak azbesztmentesítéséről és a Csererdei
talajszennyezettség feltárásáról nincsenek költséginformációi. A helyi közösségi
közlekedés önkormányzati cégen belüli kezelésének az első lépése szerepel a
költségvetésben, az igazgatóság kialakítása, a pályázati források felkutatása, ami
alapján majd megkezdődhet a munka.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

13/2018. (II.12.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az „A/1.”határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

14/2018. (II.12.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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javasolja a Közgyűlésnek az „A/2.”határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

15/2018. (II.12.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.
2. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
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:
A Bakony Gaszt Zrt. piacfejlesztési igazgatója azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a szolgáltatási díjak megemelkedéséhez. A
konyhai dolgozók bérét kívánják rendezni. Hasonló megkeresést kaptak az önálló
konyhával rendelkező óvodavezetőktől is, ők még magasabb díjemelést kértek.
Jegyző úr vezetésével több fordulós szakmai egyeztetés kezdődött, annak az
eredménye jelen előterjesztés. A határozati javaslat 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy az Intézményi Szolgáltató Szervezet és a Bakony Gaszt Zrt. között 2015.
június 15-én kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott szolgáltatási
díjak 2018. április 1-jétől 1,9 %-kal megemelésre kerüljenek. Hozzájárul továbbá
ahhoz, hogy ezen időponttól a közbeszerzéssel érintett iskoláknál a szakági inflációs
ráta, 4,1 % a bruttó számlázási értékbe beszámításra kerüljön.” Ez összességében
6%-os emelést jelent, kéri a Bizottság támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az Elnök az elhangzott módosítással együtt szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

16/2018. (II.12.) határozata

„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az
óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

17/2018. (II.12.) határozata

„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet 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.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

18/2018. (II.12.) határozata

„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
4. A
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
által
biztosított
személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet 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 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

19/2018. (II.12.) határozata

„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet
elfogadását.
5. A
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének
rendjéről,
a
fizetendő
térítési
díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

20/2018. (II.12.) határozata

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
6. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági,
valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2017 évi ellátásáról
Az előterjesztés előadója: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

21/2018. (II.12.) határozata

„A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017 évi ellátásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági,
valamint
az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017 évi ellátásáról” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
7. A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon szépen összeállított anyag.
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
Minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
2017-ben a múzeumi szakma újrafogalmazta a múzeumok stratégiai jellegű
dokumentumainak tartalmát, jóváhagyásának rendjét. Ez mennyiben igényel új
gondolkodást, hogyan lehet ezt lefordítani a hétköznapi ember számára?
Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója:
A múzeum felmérte a következő években előtte álló feladatokat. Ezek száma nem
kevés, éppen ezért válik nagyon fontossá, hogy hosszú távú stratégiákban
gondoljanak és a megvalósítást egy ütemezett terv szerint hajtsák végre. Ezen
folyamatok nyomon követését segíti a monitoring, amely arra is alkalmas, hogy az
esetleges fennakadásokat, hiányosságokat időben korrigálják, javítsák. Az
elfogadásra átadott stratégiák kidolgozása nem igényelt új gondolkodást,
szemléletet, mivel tevékenységüket zömében hasonló módon végezték.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

22/2018. (II.12.) határozata

„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó stratégiai
dokumentumainak jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az „A” jelű határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

23/2018. (II.12.) határozata

„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „B” jelű határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

24/2018. (II.12.) határozata

„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „C” jelű határozati javaslat
elfogadását.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

25/2018. (II.12.) határozata

„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „D” jelű határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

26/2018. (II.12.) határozata

„A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai dokumentumainak jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „E” jelű határozati javaslat
elfogadását.
8. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Virányi Anikó Judit elnök
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 munkát végez az egyesület, nem csupán alkohol - és drogproblémákat
kezelnek. Köszöni a munkájukat. Sajnos sok a családban élő függő ember. Mi lehet
az az ok, hogy családban élő ember is drogozik? A hajléktalan embernél talán ezen
nem ütköznek meg annyira, hiszen nincs lakhatása, családja. A kezelt nők és a férfiak
aránya is kirívó. Az egyesület munkatársai mindent megtesznek ezekért az
emberekért, de azt látjuk, hogy a számok nem változnak, nem csökkennek. Örül,
hogy az egyesület nagyon sok intézménnyel tart kapcsolatot, prevenciós munkájuk
az iskolákban elengedhetetlen. Van most erre vonatkozóan valamilyen pályázat?
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Dr. Virányi Anikó Judit az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
Köszöni a dicsérő szavakat. Jelenleg két prevenciós pályázatuk van folyamatban,
mindkettő százmilliós nagyságrendű. A noszlopi intézményük felújítására nyertek 90
millió forintot, ebben 6 külső férőhely kialakítása is benne van, nagyon örülnek.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

27/2018. (II.12.) határozata

„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2017. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
9. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: Horváthné Somogyi Ildikó elnök

Tapolca

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon szép a beszámoló, ha ennek a fele is igaz, az már nagyon jó. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Ida a Göllesz
intézményvezetője:
Krámli

Viktor

Fogyatékos

Személyek

Nappali

Intézménye

Igaz.

Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nagyon jó lépés volt ez a program, ezek a fiatalok valóban képesek az önálló életre.
Jó lenne, ha több fogyatékkal élő vehetne részt a támogatott lakhatásban. A József
Attila utcai kezdeményezés valamiért megakadt, sajnálja. Köszöni az ÉFOÉSZ és a
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye munkáját.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

28/2018. (II.12.) határozata
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„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásáról 2017. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásáról 2017. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
10. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a
házi segítségnyújtás ellátásáról 2017. évben
Az előterjesztés előadója: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztés szerint a szolgáltató pontosan 10 éve működik, de a céginfó szerint a
cég 2010.-ben alakult.
Földes István a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:
2008-tól-2010-ig csak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtették, utána
kezdték el a házi segítségnyújtást.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Látja, hogy milyen sok az ellátottak száma, szükség van erre a szolgáltatásra
Veszprémben.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Van-e olyan jelentkező, akit nem tudnak ellátni, mert nincs rá kapacitásuk? Látja,
hogy hány fő a szakmai létszám, nagyon komoly stábot működtetnek. 236 embert
gondoznak és az a térítési díj, amit ezért kérnek, nem is nevezhető térítési díjnak,
inkább jószolgálati tevékenységnek. Szívből köszöni a Kft. áldozatos munkáját.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

29/2018. (II.12.) határozata

„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi
segítségnyújtás ellátásáról 2017. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi
segítségnyújtás ellátásáról 2017. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A

15

Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

11. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2017. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Az előterjesztés előadója: dr. Albert József professor emeritus
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 megállapodás tartalmára szeretné felhívni a figyelmet. Az előadások kapcsolódnak
a fiatalokhoz, családokhoz. 2018 a családok éve. Dicséretes a főiskola munkája.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
30/2018. (II.12.) határozata

a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2017. évre kötött együttműködési
megállapodás teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Elfogadja a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola beszámolóját az
Önkormányzattal 2017. évre kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről.
2. Felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
dr. Albert József professor emeritust.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2018. február 22.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
12. Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi
munkájáról
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Az előterjesztés előadója: Dr. Payrich Mária elnök
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Gratulál az egyesület fejlődéséhez, egyre több helyen vannak jelen, „találkozott”
velük a Facebook-on is.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Először is megköszöni az egyesület munkáját, viszont megdöbbent a beszámoló
számait olvasva. Miért növekedett meg ennyire a hívások száma?
Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
A napi érdemi hívások száma átlagosan 10-ről 15-re emelkedett. Ezeknek az
időtartama fél és egy óra között van általában. A 15 hívásból körülbelül 4.5
krízishívás, ebből körülbelül kettő öngyilkossággal kapcsolatos. 15 alkalommal hívtak
mentőt vagy egyéb segítséget, ez nagyon soknak számít. Éppen 30 éve működnek,
idén is kérik és számítanak az Önkormányzat támogatására, főleg mert az idén ők
szervezik a szakma nemzetközi konferenciáját.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
31/2018. (II.12.) határozata

a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi
munkájáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Kapcsolat ’96”
Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse az egyesület elnökét.
Határidő: 2. pontnál: 2018. február 19.
Felelős:
2. pontnál: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
13.

A Művészetek Háza 2017. évi szakmai beszámolója, 2018. évi
munkaterve
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Az előterjesztés előadója: Hegyeshalmi László igazgató, Művészetek Háza
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló mind tartalmában, mind megjelenésében csodálatos, gratulál hozzá.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Tavaly tavasszal elvitték a László Károly gyűjteményt, hogy sikerült ezt az
intézménynek feldolgoznia? Hogy érintette ez a látogatók összetételét és a látogatók
számát?
Hegyeshalmi László a Művészetek Háza igazgatója:
Köszöni a dicséretet, mint kortársművészeti intézmény a beszámolóval példát
szeretnének mutatni, hogy néz ki a XXI. században egy tipográfia. A beszámoló fizika
változata megtekinthető a Hivatal kultúráért felelős csoportjánál. A László Károly
gyűjtemény távozása ellenére majdnem hozták az eddigi látogatószámukat. 22
időszaki kiállítást szerveztek, ami majdnem Guinness rekord, ekkora stábbal és ilyen
költségvetéssel. Ígérte, hogy nem marad üresen a Dubniczay palota, nem
kapkodnak, mert hasonló minőségben gondolkodnak, mint amilyen a László Károly
gyűjtemény volt. Elismert, magyar kortársművészekről van szó, terveik szerint
áprilisban nyílik meg a kiállítás.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Gratulál, és sok sikert kíván.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
32/2018. (II.12.) határozata
a Művészetek Háza 2017. évi szakmai beszámolójának,
2018. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza 2017. évi szakmai beszámolója, 2018. évi
munkaterve” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Művészetek Háza 2017. évi szakmai beszámolóját,
2018. évi munkatervét a határozati javaslat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse a Művészetek
Háza igazgatóját.
Határidő: 2018. február 20.
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Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

14. A Városi Művelődési Központ 2017. évi szakmai beszámolója, 2018.
évi munkaterve
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató, Városi Művelődési Központ
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A beszámoló szintén dobogós helyezést ért el nála, köszöni szépen.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A választókörzetében működő intézmény teltházzal működik, nagy büszkesége a
városnak. A környéken nagyon nehéz parkolni, ez nem kritika, hanem dicséret.
Lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni fogja az intézmény működését.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Dobó István az mondta, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők
erejében. Azért ugye nem baj, hogy ilyen szép helyen vannak? Emlékszik a régi
Dózsa György utcai épületükre, most itt a Táborállás parkban sokkal jobb
körülmények között folyik a munka. Köszöni a munkájukat.
Neveda Amália az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatója:
2017. november 1-jén megkapták a jutaspusztai közösségi házat. Az épület nagyon
rossz állapotban volt, a felújítása még zajlik. Könyvtár is lesz benne, nemsokára
berendezik, jógafoglalkozásokat is terveznek. Bízik benne, hogy tetszeni fog a
jutaspusztai embereknek.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
33/2018. (II.12.) határozata
az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 2017. évi szakmai
beszámolójának, 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 2017. évi szakmai
beszámolója, 2018. évi munkaterve.” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 2017.
évi szakmai beszámolóját, 2018. évi munkatervét a határozati javaslat 1.
mellékletében szereplő tartalommal.

19

2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse az Agóra
Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatóját.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

15. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének
betöltésére pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Eljött az idő, ki kell írni az igazgatói pályázatot. Pályázik a jelenlegi igazgató?
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

Addig még hosszú az idő.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
34/2018. (II.12.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
szóló pályázati felhívás kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltése”
– A/ Pályázati felhívás kiírása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 6. § 9.) pontja alapján átruházott
hatáskörben eljárva az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
munkakörének betöltésére szóló pályázati felhívást a határozat 1. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.
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2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2018. február 19.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
35/2018. (II.12.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
szóló pályázati eljárásban
a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltése –
B/ A Véleményező bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 6. § 9.) pontja alapján átruházott
hatáskörben eljárva az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati eljárásban az alábbi két főt
kéri fel arra, hogy a véleményező bizottságban a Fenntartót képviseljék és - a
Közalkalmazotti Tanács, a reprezentatív szakszervezet és az országos szakmai
szervezet által delegált 1-1 fő szakmai képviselővel együtt - a pályázókat
meghallgassák, majd a bizottság véleményét terjesszék a Közgyűlés elé:
Némedi Lajos alpolgármester,
Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a véleményező
bizottság tagjainak felkéréséről.
Határidő: 2018. március 29.
Felelős: Dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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Melléklet a 35/2018. (II.12.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap
próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az
iskolai végzettség és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kerül
meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2018. július 01-től 2023.
június 30-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás
keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását,
irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által
hozott döntések végrehajtását.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- cselekvőképesség
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
- iskolai végzettség:
o szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy
o nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos
Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (legalább államilag elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsga)
- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének
megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
- egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Illetmény és egyéb juttatások:
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata
- szakmai gyakorlat igazolása
- vezetői gyakorlat igazolása
- tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák
bemutatása, projektben való részvétel igazolása
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri
vagy sem.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém,
Óváros
tér
9.)
részére,
valamint
elektronikusan
(.pdf
formátumban)
a
cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető (8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda,
telefon.: 88/549-194, e-mail: cperlaki@gov.veszprem.hu).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd
a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati
határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a
vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter egyetértése szükséges.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. július 01-től tölthető be.

16. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2017. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Magasi Anikó irodavezető
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Csík Richárd kulturális referens:
Az előterjesztésben a Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetőjeként
tévesen Varga István van megnevezve, a művészeti vezető Kádár Ignác.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
36/2018. (II.12.) határozata
Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör Egyesület
2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2017. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Város Vegyeskara és Baráti Kör
Egyesület között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
37/2018. (II.12.) határozata
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület
2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2017. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület

24

között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási
értelmében tett 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

szerződés

2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
38/2018. (II.12.) határozata
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság Egyesület
2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2017. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
Egyesület között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
39/2018. (II.12.) határozata
Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány
2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2017. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány között
fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett
2017. évi szakmai beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
alapítvány elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
40/2018. (II.12.) határozata
a Gizella Nőikar
2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2017. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Gizella Nőikar között fennálló, 2020. január
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1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett 2017. évi szakmai
beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a szakmai beszámoló elfogadásáról az
egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
17. Tájékoztató a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém
Megyei Egyesülete 2017. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Kósa József elnök
Kósa József a Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei

Egyesületének elnöke:

A legtöbb állásközvetítő cég Veszprém városában van. Hozzájuk olyan emberek
mennek, akiknek egyik állásközvetítő cég sem tudott segíteni. Problémás emberek,
többször kérték a helyi „családsegítő” vagy a Virányi Judit-ék segítségét. Nehéz
munkát végeznek, többször pályáztak az Önkormányzatnál támogatásra, de csak
20.000 forintot kaptak.
Az elnök megköszönte a tájékoztatót.
18. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A MediFitness Orvos-és Sporttudományi Központ szakmai vezetője megkereste
polgármester urat, hogy az általuk kidolgozott kistérségi fitnesz programot szeretnék
bemutatni a városvezetésnek, illetve az egészségügyi feladatokat ellátó bizottságnak.
Dr. Englert Zoltán belgyógyász szakorvos, kardiotréner, orvosi-fitnesz szakértő, a

program szakmai vezetője:

Magyarország
Európa
legtúlsúlyosabb
országa,
és
az
anyagcsere
megbetegedésekben szenvedő betegek száma is meredeken emelkedik. Kidolgoztak
egy modellt, amely orvosi ellenőrzés alatt álló mozgásterápiás és diéta programot
biztosít mindazok számára, akiket háziorvosuk vagy kezelőorvosuk a programba
benevez. Térítésmentes szűrőprogramokat, orvosi és fittségi méréseket, személyes
mozgásterápiás és diétás ajánlásokkal segítenék a résztvevőket. A program orvosszakmai vonatkozásait a területileg illetékes háziorvosokkal, szakorvosokkal szeretnék
részletesen ismertetni, ebben kérik az Önkormányzat segítségét.
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Dr. Englert Zoltán prezentáció keretében beszél a célcsoportokról, a program
oktatásáról, az elérhető eredményekről.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tetszik a program, támogatja a veszprémi megvalósulását, segít az orvosok
összehívásában. Kéri, hogy a Közjóléti Iroda munkatársai tegyék meg az erre
vonatkozó lépéseket.

Az Elnök a bizottság ülését 15.45 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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