JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2018. március 19-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,
Szabó Károlyné, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Domonkos Zsolt 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

41/2018. (III.19.) 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 9/2018. (I.15.) határozat, a 30/2018. (II.12.) határozat, a 31/2018. (II.12.)
határozat, a 32/2018. (II.12.) határozat, a 33/2018. (II.12.) határozat, a 34/2018.
(II.12.) határozat, a 35/2018. (II.12.) határozat, a 36/2018. (II.12.) határozat, a
37/2018. (II.12.) határozat, a 38/2018. (II.12.) határozat, a 39/2018. (II.12.)

határozat és a 40/2018. (II.12.) 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

42/2018. (III.19.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és kohézió”
című felhívásához települési szintű közösségfejlesztési program
megvalósítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
2. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai út
37. szám alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás kivitelezésével
kapcsolatban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
4. Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati
támogatással történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben
szakképesítést szerző fiatalok helyben történő munkaerőpiaci
elhelyezkedésének megsegítésére
Az előterjesztés előadója:Porga Gyula polgármester
5. Javaslat az Év Veszprémi Mentőse díj adományozására (zárt ülés)
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
6. Egyebek
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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 pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és
kohézió” című felhívásához települési szintű közösségfejlesztési
program megvalósítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Nincs kiegészíteni valója.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Hogyan kapcsolódik a pályázathoz a rendőrség?
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
A pályázat fő eleme a kultúra és a közművelődés, a közlekedés és a közbiztonság
kiegészítő tevékenység lehet. De egyáltalán nincs kizárva, hogy akár ebbe az irányba
megy el a projekt. A rendőrséggel még nem egyeztettek, de tervben van.
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

43/2018. (III.19.) határozata

a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és kohézió”
című felhívásához települési szintű közösségfejlesztési program
megvalósítása tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és kohézió” című
felhívásához települési szintű közösségfejlesztési program megvalósítása tárgyában”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

2.

Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai
út 37. szám alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás
kivitelezésével kapcsolatban
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. Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Nincs kiegészíteni valója.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A nagy foglalkoztatókat és a kis- és középvállalkozásokat bevonták-e ebbe a
projektbe? Az előterjesztés szerint az Állam és az Önkormányzat vállalja a
költségeket. A foglalkoztatók érdekeit szolgálja a munkásszállás kialakítása.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, a Stratégiai Iroda irodavezetője:
Minden nagy foglalkoztatót megkerestek, de a szállás kapacitása – 80 fő - az
igényeikhez képest nagyon kicsi. Ez a beruházás jövedelemtermelő lesz, mert ilyen
magas színvonalú munkásszállás jelenleg nincs a városban. Versenyhelyzet lesz, ki
tud majd bekerülni ide.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

44/2018. (III.19.) határozata

a „Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai út
37. szám alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás kivitelezésével
kapcsolatban”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai út 37. szám
alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás kivitelezésével kapcsolatban” című
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előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
3.

A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Az előterjesztés 4. oldalán elírás van, a szerződést természetesen dr. Payrich Mária
elnök írja alá és nem dr. Varga István rektor. A szerződést javítják.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni az egyesület fontos munkáját.
Kiss Katalin a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület munkatársa:
Ebben az évben az egyesület rendezi az országos találkozót, itt Veszprémben, ami
egyben nemzetközi konferencia is lesz. 200 fő vendéggel számolnak, eljönnek a
határon túli magyar kollégáik is. A találkozó programjai a Hangvillában lesznek, a
vendégeket az egyetemi kollégiumban szállásolják el. Semmi luxus nem lesz, de a
költségvetésük várhatóan 8-10 millió forint között mozog. Tisztelettel kéri a
jelenlévőket és az összes önkormányzati képviselőt, hogy lehetőségükhöz mérten
támogassák a rendezvény megvalósulását. A konferencia időpontja: augusztus 2426.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy lehetőségeihez mérten mindenki vegyen részt a rendezvényen. Az
irodavezető asszony által elmondott módosítással együtt szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
45/2018. (III.19.) határozata

a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Kapcsolat „96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március
31-én kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.)
pontját a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint kiegészíti.
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2.)

A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.

2.) pontnál:
Határidő:
2018. március 31.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
Melléklet a 45/2018. (III.19.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), képviseli:
Porga Gyula polgármester, mint megbízó
másrészről:
a Kapcsolat „96” Mentálhigiénés Egyesület (Veszprém, Rómer Flóris u. 49.), képviseli:
dr. Payrich Mária elnök, mint megbízott,
(továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételek
szerint:
Szerződő felek megállapítják, hogy 2008. március 31-én „Megállapodást” kötöttek, amely
megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A „Megállapodás” 1.) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
-

2018. évben szakmai napot és szakmai programokat szervez.

A megállapodásnak a módosítással nem érintett tartalma változatlan szöveggel marad érvényben és
hatályban a Szerződő felek között.
Veszprém, 2018. március ...
Porga Gyula
polgármester

dr. Payrich Mária
elnök

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
46/2018. (III.19.) határozata

a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
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1.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával 2008. március
31-én kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.)
pontját a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2.)

A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.

2.) pontnál:
Határidő:
2018. március 31.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
Melléklet a 46/2018. (III.19.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), képviseli:
Porga Gyula polgármester, mint megbízó
másrészről:
a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2.), képviseli:
dr. Varga Istán rektor, mint megbízott,
(továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételek
szerint:
Szerződő felek megállapítják, hogy 2008. március 31-én „Megállapodást” kötöttek, amely
megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A „Megállapodás” 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A megbízó 2018. április 1-jétől az év folyamán, az alábbi tevékenységek ellátásával bízza meg a
Főiskolát:


Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás szociális szolgáltatásfejlesztési koncepcióját felülvizsgálják,
aktualizálják.



Megszervezik a szokásos Szent Erzsébet napi Szakmai Napot, s az egész napos programra
meghívják a városban dolgozó szociális munkásokat.

A megállapodásnak a módosítással nem érintett tartalma változatlan szöveggel marad érvényben és
hatályban a Szerződő felek között.
Veszprém, 2018. március ...
Porga Gyula
polgármester

Dr. Varga István
rektor
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4.

Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati
támogatással történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben
szakképesítést szerző fiatalok helyben történő munkaerőpiaci
elhelyezkedésének megsegítésére
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 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

47/2018. (III.19.) határozata

a „Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati
támogatással történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben
szakképesítést szerző fiatalok helyben történő munkaerőpiaci
elhelyezkedésének megsegítésére”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati támogatással
történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben szakképesítést szerző fiatalok helyben
történő munkaerőpiaci elhelyezkedésének megsegítésére” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

5.

Egyebek

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Pfizer Inc. multinacionális gyógyszergyár képviselői tájékoztatják a Bizottságot a
tüdőgyulladás elleni védőoltásról.
Vencli István Key Acoount Manager:
Védőoltási programokat kínálnak, olyan szervezeteknek, akik közvetlen kapcsolatban
állnak az emberekkel és finanszírozóivá is válhatnak az adott programnak. A
tüdőgyulladás elleni védőoltást elsősorban a 65 év feletti időseknek ajánlják.
Pete Roberta Key Acoount Specialista:
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A Prevenar 13 vakcinát kínálják, prevenciós céllal. A WHO szerint a harmadik vezető
halálok a tüdőgyulladás. Kik azok, akiknél gondolni kell a vakcinációra? Ez pénzfüggő
is természetesen. A programjuk szerint első szempont lehet az életkori indikáció.
Amennyiben kevesebb forrás áll rendelkezésre, akkor a 65 évesek közül, bizonyos
betegségekben szenvedők jönnek szóba a háziorvosuk ajánlása alapján. Harmadik
szempont lehet, hogy zárt közösségek – tartós bentlakásos intézmények – lakói
részesüljenek az oltásban. Az ő termékük konjugált vakcina, egyszeri oltással
letudható a vakcináció. A másik vakcina amit ajánlanak az a kamaszkorúaknak szól. A
Nimenrix és a Meningococcus-B oltóanyagokat az agyhártyagyulladás ellen
fejlesztették ki.
Vencli István Key Acoount Manager:
Partnerek az orvosok képzésében, akár rendelet, előterjesztés elkészítésében,
lakossági tájékoztatók szervezésben. Bízik a sikeres együttműködésben.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Mindkét vakcinát támogatja, amennyiben készül kimutatás, statisztika arról, hogy
pontosan hány emberről van szó? Van-e kedvezmény egy bizonyos darabszám felett?
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Egyetért, de most csak érzékenyítés zajlik ebben a témában. Van-e a programjuk
működésére példa az országban?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Hány önkormányzattal állnak kapcsolatban és azok milyen lélekszámúak?
Vencli István Key Acoount Manager:
A kérdésekre írásban válaszolnak, köszönik szépen a lehetőséget.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A véleménye az, hogy hordozó bárki lehet, nemcsak a 65 év feletti idős ember,
másrészt a mutálódás miatt, ami ma jó, lehet, hogy holnap már nem használ.
Vencli István Key Acoount Manager:
Fontos a tájékoztatás és a megelőzés.
Az Elnök a bizottság nyilvános ülését 14.15 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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