JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2018. november 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, 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

134/2018. (XI.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 118/2018. (X.15.), a 130/2018. (X.15.) és a 131/2018. (X.15.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

135/2018. (XI.12.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1.

Az
önkormányzat
által
alapított
kitüntetésekről
37/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

szóló

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2.

A) 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
B) Állandó meghatalmazás
Társulása üléseire

a

Veszprémi

Kistérség

Többcélú

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3.

A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
díjról, és az óvodákban a nemzeti köznevelési törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról
szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

4.

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának
módosítása és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft-vel megállapodás jóváhagyása a Veszprém, Pápai út
37. szám alatti munkásszállás működtetése érdekében
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern
Városok Programban való részvétel előrehaladásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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6.

Tájékoztató a Köztéri
tevékenységéről

műalkotások

munkacsoport

2018.

évi

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
7.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására
pályázat kiírása
A) Pályázati felhívás elfogadása
B) Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

8.

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

9.

A fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének
2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

10.

Egyebek

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Az
önkormányzat
által
alapított
kitüntetésekről
37/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

szóló

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A díjak nem csak nemzeti ünnepek alkalmából, hanem az érintett személy életéhez
kapcsolódó nevesebb esemény alkalmából is adhatóak lesznek, ez praktikus. 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

136/2018. (XI.12.) határozata

„Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 37/2016.(X.27.)
önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 37/2016.(X.27.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

2.

A) 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
B) Állandó meghatalmazás
Társulása üléseire

a

Veszprémi

Kistérség

Többcélú

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.

4

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

137/2018. (XI.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.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

138/2018. (XI.12.) határozata

„Állandó meghatalmazás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
üléseire”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Állandó meghatalmazás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása üléseire” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

3.

A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
díjról, és az óvodákban a nemzeti köznevelési 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?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

139/2018. (XI.12.) határozata

„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési díjról,
és az óvodákban a nemzeti köznevelési 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 díjról, és az
óvodákban a nemzeti köznevelési 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 a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

140/2018. (XI.12.) határozata

„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési díjról,
és az óvodákban a nemzeti köznevelési 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.
4.

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának
módosítása és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft-vel megállapodás jóváhagyása a Veszprém, Pápai út
37. szám alatti munkásszállás működtetése érdekében
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. Kónya Norbert a Vagyongazdálkodási Csoport csoportvezetője:
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A bérleti díjak meghatározása a Közgyűlés időpontjáig megtörténik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köztudomású, hogy Veszprémben kevés a lakások száma, nincs átfogó állami
bérlakásépítési program és a veszprémi önkormányzat sem épít bérlakásokat.
Munkásszállás épül, ami nem tudja ellátni azokat a funkciókat, amit egy bérlakás.
Gyakorlatilag az állam és az önkormányzat tőkeerős cégeknek épít munkásszállást.
Az előzetes felmérések alapján a férőhelyek hány százalékára van igény? Azon sem
csodálkozna, ha ez több mint 100% lenne. A férőhelyek kiadásából bevétel származik
majd, amit vissza kell forgatni. Amikor egy olyan cég fogja üzemeltetni a
munkásszállót, amelyik a bérlakásokkal is gazdálkodik, a visszaforgatás történhet-e a
bérlakás-állomány gyarapítására vagy a jelenlegi bérlakások felújítására? Ha nem,
akkor hogyan integrálódik a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VESZOL) rendszerébe a munkásszállás?
Dr. Kónya Norbert a Vagyongazdálkodási Csoport csoportvezetője:
Az előzetes egyeztetések megtörténtek Veszprém nagy munkáltatóival és valóban
100%-os lesz a munkásszállás kihasználtsága. Az üzemeltetést a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezeten keresztül az Önkormányzat fogja végezni. A
VESZOL klasszikus értelemben nem fogja üzemeltetni a munkásszállást, csak az
ehhez kapcsolódó részfeladatokat fogja elvégezni. A bevételek, kiadások
vonatkozásában csak előzetes számításaik vannak, ami nullásra jön ki, tehát a profit
visszaforgatásáról nem tud nyilatkozni.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az üzemeltetés nullszaldós lesz? Ez azt jelenti, hogy a befektetett összeg sem térül
meg? Van-e arról információ, hogy a szállót igénybevevő munkások közül hányan
lesznek külföldiek?
Dr. Kónya Norbert a Vagyongazdálkodási Csoport csoportvezetője:
Nincs adatuk arról, hogy a munkavállalók közül hányan lesznek külföldiek. A
munkásszállás 50% állami támogatásból és 50% önkormányzati forrásból épül. A
közfeladat ellátás szempontjából nem tudja, hogy kell-e egyáltalán azt vizsgálni, hogy
a befektetés mikor fog megtérülni. Nincs információja arról, hogy a megtérülés
mikorra várható.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nem direktbe, de áttételesen megtérül a befektetés, hiszen ha egy cégnek van
munkavállalója, dolgoztat és adózik az Önkormányzatnak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Amikor pályáztak a munkásszállásra, akkor szó volt róla, hogy amennyiben a
későbbiekben, már nem lesz szükség rá, akkor az épület legyen alkalmas szociális
bérlakások kialakítására. Veszprémben kevés az albérlet, kevés a munkásszállás. Ezt
a Kormány is felmérte és a jövőben is preferálja munkásszállások építését. De az
Önkormányzat továbbra is abban érdekelt, hogy ne csak kimondottan
munkásszállókat hozzon létre. A Házgyári út 1. erre sajnálatos példa, nem szabad
ebbe a cipőbe belelépniük. A VESZOL-nak is az az érdeke, hogy annyi bevételt
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produkáljon, amiből az állományát tudja finanszírozni és megfelelő minőségű
üzemeltetést nyújtson. Valószínűsíthető, hogy olyan jellegű megtakarításokat fog
eszközölni, ami a bérlakás-állomány fejlesztését fogja elősegíteni. Ez kellene, hogy
legyen a cél.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

141/2018. (XI.12.) határozata

„A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának
módosítása és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit
Kft-vel megállapodás jóváhagyása a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti
munkásszállás működtetése érdekében”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítása és a
„VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft-vel megállapodás
jóváhagyása a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti munkásszállás működtetése
érdekében” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

142/2018. (XI.12.) határozata

„A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának
módosítása és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit
Kft-vel megállapodás jóváhagyása a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti
munkásszállás működtetése érdekében”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat
elfogadását.
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5.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern
Városok Programban való részvétel előrehaladásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Olvasva az előterjesztést, azt látta, hogy az árak iszonyatosan megemelkedtek a
korábbi tervekhez képest, már-már súrolják a racionalitás határát. Biztos, hogy
ezekre a projektekre ekkora összegeket kell elkölteni, mikor vannak olyan projektek,
amelyekre nem jut forrás?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Ilyen léptékű projekt még nem volt Veszprémben. Az árak valóban elrugaszkodtak,
az Egry úti óvodát forráshiány miatt nem tudták fejleszteni, most pedig milliárdokról
van szó. Valóban lehetne másra is fordítani forrást, de ha nem lépik meg ezt a nagy
célt, akkor valamiből kimaradnak. A város képes meglépni ezt a célt.
Zakar Csaba a Közjóléti Bizottság tagja:
A stadion rekonstrukció fejezetben nevesítik, hogy milyen egyesületek működnek a
stadionban. A VEDAC mellett működik ott egy másik atlétikai klub, az SVSE (Sportolj
Velünk SE, Veszprém), amit nem talált az anyagban.
Schmidt István városfejlesztési főtanácsadó:
Jogos az észrevétel, az előterjesztést kiegészítik. A SVSE alapítói és vezetői első
perctől részt vettek a program kialakításában.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 6 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

143/2018. (XI.12.) határozata

a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern
Városok Programban való részvétel előrehaladásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok
Programban való részvétel előrehaladásáról” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
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6.

Tájékoztató a Köztéri
tevékenységéről

műalkotások

munkacsoport

2018.

évi

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a tájékoztatást.

7.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására
pályázat kiírása
A) Pályázati felhívás elfogadása
B) Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A könyvtár igazgatója személyes okokra hivatkozva lemond a tisztségéről, ezért kell
kiírni pályázatot. 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

144/2018. (XI.12.) határozata

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására szóló
pályázati felhívás kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátása” –
A/ Pályázati felhívás kiírása” című előterjesztést, és az alábbi döntést 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 beosztásának
ellátására szóló pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
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2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2018. november 13.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
Melléklet a 144/2018.(XI.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, 2019. április 01-től 2024. március 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:
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
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-

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 pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém
város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap
Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati 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 2019. április 01-től tölthető be.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

145/2018. (XI.12.) határozata

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására szóló
pályázati eljárásban
a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátása – B/
A Véleményező bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
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 beosztásának
ellátására 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
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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. december 10.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

8.

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:
Kihangsúlyozza, hogy a szerződés módosítása, nem érinti a körzethatárokat. 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

146/2018. (XI.12.) 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.
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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 30, majd esedékességkor
Felelős: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
1.

melléklet a 146/2018. (XI.12.) határozathoz
Feladat-ellátási szerződés módosítása
az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzetére

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviseletében Porga
Gyula polgármester - továbbiakban Önkormányzat –
másrészről
.......................... (név, lakcím) - továbbiakban iskolaorvos - között a mai napon az alábbiak szerint:
Felek ….-án feladat-ellátási szerződést kötöttek az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017.
(III.30.) önkormányzati rendelet által meghatározott … számú ifjúság-orvosi körzet ellátására. A szerződés 9. pontját az
alábbiak szerint módosítják:
„9. Az iskolaorvos köteles a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (3) bekezdésében meghatározott tanítási év
minden tanítási napján és – az iskolai munkatervnek megfelelően az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján – a tanítás
nélküli munkanapokon, tanítási hetenként 30 órát a körzethez tartozó iskolaorvosi rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, és
köteles a körzethez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendelni. Az
iskolaorvos munkavégzésének időtartama heti 40 óra, mely rendelési időből és készenléti időből áll.
A körzet azonosító száma: …………, telephelye:………………………………………
A rendelők helye és címe: ………………………..
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek: ”
A feladat-ellátási szerződés egyebekben változatlan tartalommal hatályban marad.
Veszprém,……..
………………………………………….
Veszprém MJV Önkormányzata
képviseletében

2.

…………………………………..
Iskolaorvos

melléklet a 146/2018. (XI.12.) határozathoz
Feladat-ellátási szerződés
az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzetére

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviseletében Porga
Gyula polgármester - továbbiakban Önkormányzat –
másrészről
.......................... (név, lakcím) - továbbiakban iskolaorvos - között a mai napon az alábbiak szerint:
I. A szerződés hatálya
1. Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben (Ier.) foglaltak szerint az iskola-egészségügyi ellátás orvosi feladatainak
hatékony ellátása érdekében kötik meg.
2. Az iskolaorvos a tevékenységét a magánorvosként végzi.
2./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET Az iskolaorvos a tevékenységét gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A
gazdálkodó szervezetnél az iskolaorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az orvosi tevékenységet. A
tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel. Erre tekintettel a
jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az
egészségügyi szolgáltató nevében nyújtható önálló orvosi tevékenységet az iskolaorvos csak személyesen végezheti –
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akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban – eltérő rendelkezés
hiányában - iskolaorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell.

(Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. )

3. A körzethatárokat az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. rendelkezései alapján, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ előzetes véleményezése mellett helyi rendeletben állapítja meg.
A jelen szerződés felek között az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017. (III.30.)
önkormányzati rendelet által meghatározott … számú ifjúságorvosi körzet ellátására jön létre.
4. A jelen szerződés határozott időre, 5 év időtartamra jön létre. A szerződés hatályba lépésének feltétele a II. fejezet 5. és 6.
pontban foglalt valamennyi okiratnak az Önkormányzat részére történő átadása. A szerződés az aláírását és a feltétel
teljesülését követő hónap 1. napján lép hatályba.
II. Az iskola-egészségügyi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei
5. Az iskolaorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására
jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát az Önkormányzat részére megküldeni.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az iskolaorvos – mint a …….. sz. ifjúságorvosi körzet működtetője – a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (finanszírozó) közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az iskolaorvos köteles a megkötött
finanszírozási szerződés másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.
7. Az iskolaorvos a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből
biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, iskolaorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és az
iskolaorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.
III. Az iskolaorvos szakmai kötelezettségei
8. Az iskolaorvos személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és korai
felismerése és gyógyítása valamint az egészségfejlesztés céljából. Az iskolaorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.
9. Az iskolaorvos köteles a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (3) bekezdésében meghatározott tanítási év
minden tanítási napján és – az iskolai munkatervnek megfelelően az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján – a tanítás
nélküli munkanapokon, tanítási hetenként 30 órát a körzethez tartozó iskolaorvosi rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, és
köteles a körzethez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendelni. Az
iskolaorvos munkavégzésének időtartama heti 40 óra, mely rendelési időből és készenléti időből áll.
A körzet azonosító száma: …………, telephelye:………………………………………
A rendelők helye és címe: ………………………..
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
10. Az iskolaorvos köteles a körzetéhez tartozó intézményeket megfelelő módon tájékoztatni arról, hogy az ellátási kötelezettség
ellenőrzésére az Önkormányzat jogosult.
11. Az iskolaorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a
rendelőben vagy a váróhelyiségben feltüntetni.
12. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az iskolaorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmaz.
13. Az iskolaorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
a) életkornak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére vonatkozó, valamint teljes körű fizikális
szűrővizsgálat,
b) az életkornak megfelelő fejlődésre vonatkozó vizsgálatok,
c) a környezeti tényezők rizikófaktorainak feltárása és az általuk indukált megbetegedések megelőzését és korai
felismerését célzó szűrővizsgálatok, tevékenységek,
d) részvétel az iskolai egészségfejlesztésben,
e) az egészségügyi, szociális, mentális problémákkal élő, hátrányos helyzetű tanulók kiemelt gondozása, megfelelő
iskolai körülmények, életvitel kialakításában történő segítségnyújtás, pályaválasztásuk segítése,
f) a tanulók szakmai alkalmasságának orvosi vizsgálata,
g) a fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos feladatok, az iskolai életkorhoz kötött és önkéntesen igénybe
vehető kampányoltások elvégzése,
h) együttműködés a köznevelés szereplőivel, szülőkkel, az alapellátás más szereplőivel, család- és gyermekjóléti
szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.
14. Az iskolaorvos feladatait a rendelőjében látja el. Az Önkormányzat az iskolaorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés
nélkül – a védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított iskola-orvosi rendelőt, helyiséget.
Továbbá térítésmentesen használatba adja a rendelő felszerelési tárgyait mint a működés tárgyi feltételeit az Ier. 1. melléklete
által előírt minimumfeltételek szerint, azonban a további pótlásukról, az eszközök karbantartásáról és javíttatásáról saját
költségére az egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni.
15. Az iskolaorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a nevelési-oktatási
intézmény tanulói egészségének megóvása érdekében szükséges.
16. Az iskolaorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről
értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét.
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17. Az iskolaorvos tervezett távolléte idejére gondoskodik helyettesítéséről, a működési engedélyében szereplő helyettesítési
rendnek és személyi feltételeinek megfelelően. Helyettesítést csak olyan orvos láthat el, aki megfelel a tevékenység
gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. Az iskolaorvos köteles a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási
Integrált Intézménynek előzetesen bejelenteni azokat a távolléteket, amelyek tervezhetők és a feladatellátást érintik
(továbbképzés, szabadság, stb.), helyettesének megnevezésével. Akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok)
lehetőség szerint haladéktalanul köteles az Intézményt értesíteni és helyettesét megnevezni.
A helyettesítéssel összefüggésben felmerülő költségek az iskolaorvost terhelik. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást
jelen szerződés 2. sz. mellékleteként az iskolaorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás
történik, azt az iskolaorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.
18. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a körzethez tartozó betegeket. Az ettől eltérő módon történő
helyettesítésre az iskolaorvos működési engedélyében meghatározott feltételekkel és módon kerülhet sor.
19. Az iskolaorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. Az iskolaorvosi tevékenység szakmai
felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakfelügyelő orvosai látják el.
20. Az iskolaorvos részt vehet az alapellátási ügyelet egészségügyi szolgáltatója által szervezett ügyeleti szolgálatban, díjazás
ellenében, a szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés alapján.
21. Az iskolaorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi
előírásokat, szakmai szabályokat.
22. Az iskolaorvos az iskola-egészségügyi ellátást a védőnővel közösen és együttműködve szolgáltatja. A gyermekek, tanulók
egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.
23. Az iskolaorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap.
IV. Vagyoni rendelkezések
24. Az Ier. 1. melléklete szerinti orvosi rendelőt az ellátott nevelési-oktatási intézmény biztosítja. Az iskolaorvos köteles
gondoskodni a használatába adott eszközök karbantartásáról, szükség szerinti javításáról, elhasználódás esetén azok pótlásáról,
megfelelve a szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály előírásainak. Az iskolaorvos költségén beszerzett műszerek,
eszközök – az elhasználódás miatt pótolt eszközök kivételével – a saját tulajdonát képezik.
Az iskolaorvos köteles átadni az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai eszközöket és felszereléseket a
körzetet ellátó azon orvosnak, aki a körzetben feladat-ellátási szerződés alapján őt követi.
25. Az iskolaorvos körzetéhez tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a
minimumfeltételek folyamatos meglétéről az orvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon).
26. Az iskolaorvosi rendelő közüzemi díjait és költségeit (áram, telefon, víz, szennyvíz, szemét szállítása stb.) az érintett
nevelési-oktatási intézmény viseli. A rendelő-helyiségek és váróhelyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről a rendelés idejét
követően a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik.
Az iskolaorvos gondoskodik a védőruha, munkaruha és egyéb egészségügyi textíliák tisztíttatásáról, valamint a keletkező
veszélyes hulladékoknak a vonatkozó jogszabály szerinti tárolásáról, gyűjtéséről és elszállításáról.
V. Önkormányzati ellenőrzés
27. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási
szerv illetékes intézetének a feladata.
28. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat az iskolaorvos
kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni.
29. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak az iskolaorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más
személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött
iskolaorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet.
VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése
30. Megszűnik a szerződés, ha:
a) az iskolaorvos meghal,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásra kerül,
c) az iskola finanszírozási szerződése bármilyen okból megszűnik,
d) az iskolaorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
e) az Önkormányzatnak az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező közfeladata az iskola-egészségügyi alapellátás
vonatkozásában – jogszabály-változás következtében – megszűnik.
31. Felek a szerződést egyező akaratnyilvánítással megszüntethetik.
32. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapi felmondási idővel felmondja, ha az iskolaorvos a
feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
33. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződés egyező akaratnyilvánítással történő megszüntetéséhez hozzájárul, ha az
iskolaorvos nyugdíjjogosultságot szerzett és nyugdíjba vonulását megelőzően 6 (hat) hónappal nyugdíjba vonulási szándékát az
Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti.
34. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.
VII. Záró rendelkezések
35. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.
36. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében
folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás
kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. Esetleges jogvitájuk esetére a hatáskörrel rendelkező
veszprémi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
37. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni az iskolaorvosnak, mely a jelen szerződés szerinti ellátási
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
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38. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó az iskolaorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a
folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult.
39. Az Önkormányzat az iskolaorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány
vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben az iskolaorvos viseli tevékenysége anyagi
következményeit.
40. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók.
Veszprém, …………
…………………………………………..
Veszprém MJV Önkormányzata
képviseletében

9.

……………………………………………………
Iskolaorvos

A fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének
2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Részt vett a beérkezett pályázatok értékelésében, alelnök úrral együtt. Kicsit keserű a
szájíze, mert a rendelkezésre álló pályázati keretet nem merítették ki a kollégák.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

147/2018. (XI.12.) határozata

a fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018. évi
támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018.
évi támogatására kiírt pályázat elbírálása” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000.000,- Ft összegű
támogatást nyújt az 1. körzetet ellátó dr. Endrédi Zsuzsanna fogorvos
számára a fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének
2018. évi támogatására benyújtott pályázata alapján.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 282.408,- Ft összegű
támogatást nyújt a 14. körzetet ellátó dr. Kiss Ágnes fogorvos számára a
fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018. évi
támogatására benyújtott pályázata alapján.
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3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 602.184,- Ft összegű
támogatást nyújt a 11. körzetet ellátó dr. Lajos Ágota fogorvos számára a
fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018. évi
támogatására benyújtott pályázata alapján.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 563.628,- Ft összegű
támogatást nyújt a 4. körzetet ellátó dr. Pozsgai Katalin fogorvos számára a
fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018. évi
támogatására benyújtott pályázata alapján.
5. A Közjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy támogatásban részesülőket
tájékoztassa a támogatás odaítéléséről.
6. A Közjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket
kösse meg.
7. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatások
összegének átutalásáról.
Határidő: az 5. pont tekintetében: 2018. november 27.
a 6. pont tekintetében: 2018. november 30.
a 7. pont tekintetében: a támogatási szerződések aláírását követő 8
napon belül
Felelős: az 5. és 6. pont tekintetében: Porga Gyula polgármester
a 7. pont tekintetében: dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

10.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság nyilvános ülését 13.58 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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