JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2018. október 15-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.
Van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

114/2018. (X.15.) 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 86/2018. (VI.18.), a 112/2018. (IX.17.) és a 113/2018. (IX.17.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot a Bizottság
már tárgyalta a szeptemberi ülésén, változás nem történt, ezért javasolja a napirendi
pont levételét. Javasolja, hogy a „Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
elnyerése érdekében a második fordulós pályázat benyújtásáról” és „Az egészségügyi
alapellátás
ifjúság-orvosi
körzeteire
vonatkozó
feladat-ellátási
szerződés
módosításának jóváhagyása” című előterjesztéseket az első, valamint a harmadik
napirendi pontként tárgyalja a Bizottság.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

115/2018. (X.15.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében
a második fordulós pályázat benyújtásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
3.

Az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzeteire vonatkozó
feladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
5. A)
A
Veszprémi
Kistérség
megállapodásának módosítása

Többcélú

Társulása

Társulási

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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6. A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C)

Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
7. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött
ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
8. A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói
megállapodások
teljesüléséről
és
új
fenntartói
megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti időszakra
vonatkozóan
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
9. A
Kabóca
Bábszínház
és
Gyermek
Közművelődési
Intézmény2017/2018. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója:Szőke Kavinszki András igazgató
10.
A Veszprémi Petőfi Színház
évadának szakmai beszámolója

2017/2018.

évi

művészeti

Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
11.

Hornig-díj adományozása (zárt ülés)

Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
12.

Egyebek

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

3

Napirendi pontok tárgyalása
1. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében
a második fordulós pályázat benyújtásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Büszke rá, hogy a Veszprém városa is továbbjutott a pályázat második fordulójába.
Merjenek nagyok lenni, a Balaton-Bakony térségnél csodálatosabb hely nincs. Az itt
élő emberek is megérdemlik, hogy reflektorfénybe kerüljenek. Bízik benne, hogy a
pályázaton eredményesek lesznek. 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

116/2018. (X.15.) határozata

a „Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében a
második fordulós pályázat benyújtásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében a második
fordulós pályázat benyújtásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

2. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A hivatal munkatársai sokat dolgoztak ezzel az előterjesztéssel és itt is vannak,
tudnak a Bizottságnak segíteni. Leírták, hogy mit, miért változtattak meg. Van-e
szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

117/2018. (X.15.) határozata

„Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

3.

Az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzeteire vonatkozó
feladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Üdvözli az ülésen megjelent két iskolaorvost. A tanulói létszámok változása miatt
kellett az iskolaorvosi körzeteket módosítaniuk. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Az iskolaorvosi körzetek módosítását az előző napirendnél tárgyalta a tisztelt
Bizottság. Jelen előterjesztés az iskolaorvosok szerződésmódosításáról szól, amelyben
a rendelési idő gyakoriságának pontosítására tettek javaslatot.
Dr. Egyházi Violetta iskolaorvos:
A körzetmódosítás az ő pénztárcáját keményen érinti. A Vetési Albert Gimnáziumról
van szó. A múlt tanévben többször egyeztettek, több javaslatot letettek az asztalra
azért, hogy Lőcsei főorvos asszony körzetének tanulói létszáma több legyen, ezeket a
kolléganő nem fogadta el. Nyáron aláírtak egy ötéves szerződést az
Önkormányzattal, mely szerint a Vetési Albert Gimnázium, három másik intézménnyel
együtt hozzá tartozik. A létszámadatokat leadta a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK) a finanszírozási szerződése módosításához.
Ma pedig azzal szembesült, hogy a Bizottság létszámváltoztatásról fog tárgyalni.
Ennek okát nem ismeri, nem tudja, hogy mi indokolja, hogy tanév közben
elvegyenek tőle egy iskolát, ez a tanulók miatt sem szerencsés. A praxisában 650
tanulóból, 200-at tényleg nem finanszírozott a NEAK, mert 2400 tanuló a
finanszírozási határ. Nem érti, miért szükséges, hogy 400 fő tanuló finanszírozásáról
lemondjon. 20 éve látja el a Vetési Albert Gimnáziumot, tudomása szerint a
munkájával elégedettek. A körzetében van kisebb létszámú iskola is, a Noszlopy
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Gáspár Gimnázium és Kollégium, melynek finanszírozásáról cserében lemond. 270
tanulóról van szó, illetve van rá lehetőség, hogy a házi gyermekorvosok által ellátott
általános iskolákat is bevonják az iskolaorvosi körzetekbe. Tehát a Noszlopy Gáspár
Gimnázium és Kollégium mellett még bármelyik általános iskolát elláthatná a főorvos
asszony az ő jogsérelme nélkül.
A házi gyermekorvosoknak az iskolák ellátása inkább csak nehézséget és plusz
feladatot okoz, biztos, hogy bármelyik iskoláról szívesen lemondanak és a főorvos
asszony meg tudná szerezni a teljes, iskolaorvosi praxisához szükséges 1600 fős
tanulói létszámot. Kéri a Bizottságot, hogy fontolják meg a javaslatát, vegyék
figyelembe az ő szempontjait is, melyek részben emberi, részben anyagi szempontok.
Egyszemélyes vállalkozásában, a havi 200.000 Ft megvonás jelentős, veszélyezteti az
anyagi biztonságát. A gyerekek biztonságát is veszélyezteti, ha év közben
csereberélik az iskolaorvosokat.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Valóban sok egyeztetésen vannak túl, de ennél bonyolultabb és árnyaltabb a dolog.
Kéri a Közjóléti Iroda vezetőjét, hogy ismertesse a Bizottsággal a jogszabályi hátteret
is.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A három főállású iskolaorvossal többször történt egyeztetés, de egyezség nem
született a körzethatárok módosítását illetően. Az Önkormányzat határozza meg az
iskolaorvosi körzeteket. A 2. körzet, azaz Lőcsei főorvos asszony tavalyi tanulói
létszáma 1150 fő, a 3. körzeté, azaz Egyházi doktornőé 2468 fő volt. Többször
elhangzott, hogy Lőcsei főorvos asszony nyugdíj mellett látja el a körzetét, de
hosszútávon a körzet alacsony tanulói létszáma nem maradhat, amennyiben majd a
jövőben egy új iskolaorvossal köt szerződést az Önkormányzat. Ez a létszám kevés
egy főállású iskolaorvosnak, ezért is törekedtek a minimum 1600 fős körzetek
kialakítására. Az idei tanévben Egyházi doktornő iskoláiban tovább emelkedett a
tanulói létszám, s mint ahogyan ő is elmondta 2400 fő fölött már nem is finanszíroz a
NEAK. A Hőriszt doktornő tanulói létszáma (1. körzet) körülbelül 1690 fő, de ő mindig
azt mondta, hogy nem szeretne többet, egyéb okokból. Ez a körzet így még teljes
állásban finanszírozható. A javasolt változást követően a 2. körzet létszáma körülbelül
1789 főre emelkedne, a 3. körzetben pedig körülbelül 2065 főt látna el az Egyházi
doktornő. A NEAK december 1-jétől az új létszámoknak megfelelően finanszírozná az
orvosokat. Hangsúlyozza, hogy a két körzet között több mint 1000 fő különbség van,
arányosításra, megfelelő körzetlétszámok kialakítására törekedtek.
Dr. Hőriszt Katalin iskolaorvos:
Nagy különbség van az iskolák minőségét illetően, itt arra gondol, hogy
szakközépiskoláról, szakiskoláról vagy gimnáziumról van szó. A gimnáziumban a 10.
és a 12. évfolyamon kell egy szűrővizsgálatot végezni. A szakközépiskolákban,
szakiskolákban a gyakorlatra járó diákokat évente kell vizsgálni. Egyik iskolában 8, a
másikban mondjuk, 24 osztályt kell egy orvosnak vizsgálnia. Nem túl igazságos két
ilyen gimnáziumot, mint a Lovassy és a Vetési egy kézbe adni, amik – idézőjelben problémamentesek, valamint biztos létszámúak a jövőre nézve. A jó gimnáziumok
tanulói létszáma nem csökken, míg ez a szakközépiskolákban, szakiskolákban évről
évre kevesebb.
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Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Mindhárom körzet kialakításánál törekedtek arra, hogy legyen mindenkinek
gimnáziuma és szakközépiskolája is, ez így is van. A körzethatár módosításáról
kikérték az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményét, akik egyetértettek a
változtatással.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Nem hitte volna, hogy ez a napirendi pont ilyen módon, érdekeket sértően kerül a
tisztelt Bizottság elé. Tehát a doktornő szeptemberben aláírta a szerződést. Nem érti,
hogy a három iskolaorvosával az Önkormányzat hogy hogy nem tud megállapodni.
Amennyiben Egyházi doktornő jövedelme havi 200. 000 Ft-tal csökken, akkor esetleg
őt is elveszítheti az Önkormányzat. Kérdezi az Elnököt, hogy van-e még lehetőség
további egyeztetésre, hogy megnyugtató döntés születhessen mindenki számára,
ebbe beleérti a diákokat is.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Több egyeztetés van mögöttük, sajnos megegyezés nélkül zárultak. A
körzethatárokon a tanulói létszámok aránytalansága miatt változtatniuk kellett, az
Önkormányzat érdekeit is szem előtt tartva.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
A szerződések lejártak, új szerződést kellett kötniük az iskolaorvosokkal. Jövedelem
kiesésről beszél a doktornő, igen, de eddig pedig Lőcsei doktornőnek jelentett ez a
helyzet jövedelem kiesést. A körzetmódosítást követően módosulnak a szerződések
is. Amennyiben a doktornő úgy dönt, hogy nem írja alá, akkor hat hónap felmondási
idővel teheti meg, addig van ideje az Önkormányzatnak is új iskolaorvost keresni.
Természetesen most nem erről van szó, nem szeretnének szerződést bontani.
Dr. Egyházi Violetta iskolaorvos:
Ő és Hőriszt doktonő mindenben megpróbáltak együttműködni, egyeztetni, hogy
nem lett megállapodás az a harmadik kolléganőn múlott, aki nyugdíjas. 20 éve
nyugdíj mellet dolgozik, és azt várja, hogy ugyanannyit keressen, mint ő. Továbbra is
javasolja, hogy kapja meg a főorvos asszony a Noszlopy Gáspár Gimnázium és
Kollégiumot és még hozzá általános iskolákat. A házi gyermekorvosoknak a tanulókat
50 Ft-tal, míg nekik főállású iskolaorvosoknak 300 Ft-tal finanszírozzák. Köszöni
Baumgartner képviselő úr hozzászólását, a következő lépése az lesz, hogy
munkajogilag körbejárja azt, megtehetik-e vele, hogy a két hónapja aláírt
szerződését, most ilyen irányban módosítják, másrészt akkor a tanév végén
megköszöni a lehetőséget és elmegy a városból, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásból is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 4 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

118/2018. (X.15.) határozata

az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzeteire vonatkozó feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzeteire vonatkozó
feladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyása” 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. § 4. pont alapján átruházott
hatáskörben eljárva az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzeteire
kötendő feladat-ellátási szerződés 9. pontját módosítja, a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal.
2. A feladat-ellátási szerződésmódosítással egységes szerkezetű szövegét a
határozat 2. melléklete tartalmazza.
3. A Közjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az SzMSz-ben kapott
átruházott hatáskörében eljárva, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
a hatályban lévő szerződéseket módosítsa, a határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal az új szerződéseket kösse meg.
Határidő: első alkalommal 2018. november 10, majd esedékességkor
Felelős: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

4.

A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
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119/2018. (X.15.) határozata

„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

5.

A)

A
Veszprémi
Kistérség
megállapodásának módosítása

Többcélú

Társulása

Társulási

B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye
alapító
okiratának
módosításához
történő
hozzájárulás
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megszűnik egy közhasznú szervezet és a feladatait a továbbiakban a társulás által
fenntartott költségvetési szerv fogja ellátni. 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

120/2018. (X.15.) határozata

„A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosításához történő hozzájárulás”
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című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az A) jelű határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

121/2018. (X.15.) határozata

„A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó B) jelű határozati javaslat
elfogadását.

6.

A)

Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról

B)

Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói
jogának átvételéről

C)

Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
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. Dénes Zsuzsanna jegyzői főtanácsadó, irodavezető:
Az előterjesztés előkészítéséről szeretne néhány mondatot szólni. Jelen társulásnak,
csak úgy, mint az előző napirendi pontnál tárgyalt társulásnak is az elnöke a
polgármester úr. Polgármester úr azt kérte a társult önkormányzatoktól, hogy
hozzanak egy előzetes döntést arról, hogy szeretnék-e a társulás megszüntetését. A
nyilatkozatokat múlt hét szerdán kapták meg és akkor kezdődött el az előterjesztések
elkészítése. Mindhárom előterjesztésben lesznek még változtatások, mivel további
egyeztetésekre volt szükség. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé a
megállapodás-tervezetek már olyan formában kerülnek, ami teljesen megfelel a
jogszabályoknak. A közfeladat finanszírozása a társulás megszűnését követően sem
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fog többe kerülni az önkormányzatoknak. A feladatot ellátó költségvetési szerv
irányítói jogait átveszi Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jelenlegi
tagönkormányzatoknak lehetőségük van ellátási szerződés megkötésére.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

122/2018. (X.15.) határozata

„A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C)
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás fenntartásban működő Veszprémi Családsegítő Gyermekjóléti Integrált
Intézmény irányítói jogának átvételéről
C)
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az „A” jelű határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

123/2018. (X.15.) határozata

„A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C)
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „B” jelű határozati javaslat
elfogadását.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

124/2018. (X.15.) határozata

„A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C)
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „C” jelű határozati javaslat
elfogadását.

7.

A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött
ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
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

125/2018. (X.15.) határozata

„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.

8.

A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói
megállapodások
teljesüléséről
és
új
fenntartói
megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti időszakra
vonatkozóan
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

126/2018. (X.15.) határozata

„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési
Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti fenntartói megállapodások
teljesüléséről és új fenntartói megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti
időszakra vonatkozóan” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

127/2018. (X.15.) határozata
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„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

128/2018. (X.15.) határozata

„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

129/2018. (X.15.) határozata

„A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 4. határozati javaslat
elfogadását.
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9.

A
Kabóca
Bábszínház
és
Gyermek
Közművelődési
Intézmény2017/2018. évi művészeti évadának szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója:Szőke Kavinszki András igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

130/2018. (X.15.) határozata

a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 2017/2018.
évi művészeti évadának szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
2017/2018. évi művészeti évadának szakmai beszámolója” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény 2017/2018. évi művészeti évadának szakmai beszámolóját a
határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.

2.

Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
igazgatóját.

Határidő:
2. pont tekintetében: 2018. október 25.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

10.

A Veszprémi Petőfi Színház 2017/2018. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója
Az előterjesztés előadója: Oberfrank Pál igazgató
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója:
Jövő nyáron újra pályázni kell, majd meglátja, hogy addig még mi történik, mert
2020. januárban lejár a szerződése. A 20.400 darab eladott bérlettel a színház
nagyon jó eredményeket ért el. Több mint százezer nézőjük van. A legbüszkébbek az
érzékenyítő fesztiváljukra és az operett-fesztiválra. Rengeteg ötletük, tervük van a
jövőre nézve, függetlenül a rekonstrukciótól, ami most kezdődik. Jó párost alkotnak
az igazgatóhelyettes asszonnyal. Ő nagyon érzi a várost, 25 éve él itt. Jól működik a
színház. Néha éri őket szomorúság, mint most, hogy Tóth Lohn művész úr elhunyt.
Nagyon örülne, ha elfogadnák a meghívásukat és találkoznának minél többet.
Képviselő urakkal, hölgyekkel időnként találkozik, de a magasabb szinten levőkkel
nem feltétlenül.
Kérdés, egyéb 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

131/2018. (X.15.) határozata

a Veszprémi Petőfi Színház 2017/2018. évi művészeti évadának szakmai
beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Veszprémi Petőfi Színház 2017/2018. évi művészeti évadának
szakmai beszámolója” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház 2017/2018. évi művészeti
évadának szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2018. október 25.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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11.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság nyilvános ülését 14.17 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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