JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2018. december 3-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

148/2018. (XII.03.) 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 144/2018. (XI.12.) és a 146/2018. (XI.12.) 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

149/2018. (XII.03.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

A
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének
rendjéről,
a
fizetendő
térítési
díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

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.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

4.

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

5.

Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester

6.

Beszámoló
a
Veszprémi
Első
Világháborús
Emlékbizottság 2018. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

7.

Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat
módosításáról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

8.

Tájékoztató a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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Centenáriumi

9.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató

10.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti
Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató

11.

A Közjóléti Bizottság 2019. I. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

12.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2018. 1-11. havi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető

13.

Egyebek

és

Működési

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.

A
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének
rendjéről,
a
fizetendő
térítési
díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Van-e arra kilátás, hogy a Családok Átmeneti Otthona elköltözzön a jelenlegi
helyéről? Ez egy sok éves terv és Veszprém szociális ellátó rendszeréhez nem is
méltó a jelenlegi helyszín.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Sajnos, egyelőre nincs kilátás a költözésre. Apró fejlesztések történnek, most lesz
konvektor csere, volt festés és felújították a fürdőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

150/2018. (XII.03.) határozata

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

2.

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Sikerült végre egyezséget kötniük az ifjúság-orvosokkal, a rendelet-módosításban
szereplő változást mindhárman támogatták. 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

151/2018. (XII.03.) 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.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I.
félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

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

152/2018. (XII.03.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi
munkatervének meghatározása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága

5

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi
munkatervének meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

4.

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

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
A program középtávú céljai szerint:„Veszprém demográfiai és migrációs folyamatai
előrevetítik, hogy a város lakossága a következő években erősödő mértékben
emelkedik.” Milyen statisztikai adatok támasztják ezt alá? Majd, azt írják hogy:„Ehhez
meg kell teremteni a lakhatás és családalapítás feltételeit……..”. Hogyan? Illetve a
bérlakásépítéssel kapcsolatban van-e valamiféle terv?
Lakner Gabriella projekt koordinátor:
Az Integrált Területi Program az Integrált Területi Stratégiára hivatkozik, új
statisztikák, azóta nem készültek. A program az Önkormányzat kiemelt projektjeit
tartalmazza, illetve ezeknek a TOP-os projekteknek a Modern Városok Programhoz
kapcsolódó fejlesztéseit. Sajnos a program keretein belül a bérlakás-állomány
fejlesztésére nincs lehetőség.
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

153/2018. (XII.03.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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5.

Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Miért nem fogadta el az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) az igazgató
asszony észrevételeit? Volt-e személyes egyeztetés vagy csak leveleztek a felek?
Rompos Gabriella a Belső Ellenőrzési Iroda irodavezetője:
Az ellenőrzés az ÁSZ webes felületére feltöltött dokumentumok alapján történt,
helyszíni ellenőrzésre Veszprém esetén nem került sor. Az ÁSZ webes felületén 3
alkalommal, 5-5 napra volt lehetőség feltöltésre az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárnak, a gazdasági feladatokat ellátó Veszprémi Intézményi Szolgáltató
Szervezetnek és a Polgármesteri Hivatalnak külön-külön. Az ÁSZ részére több ezer
oldal dokumentum került elektronikus átadásra. Konzultáció folytatására a
számvevőkkel az adatfeltöltés során volt lehetőség. Az ellenőrzési programot az 1-2.
számú feltöltési kötelezettséget követően 2018. februárban kapta meg az
Önkormányzat és a könyvtár. Ez már elég későn volt, célszerű lett volna, ha
korábban kapják meg. Észrevételt is csak írásban lehetett tenni, az intézményvezető
észrevételét a függelék tartalmazza. A fenntartó nem tett észrevételt, mert az
Önkormányzatra vonatkozóan nem állapítottak meg szabálytalanságot. Az
észrevételre is írásban kaptak választ, szóban nem lehetett kommunikálni a
számvevőkkel.
A számvevői jelentés 2013. január 1-től -2016. december 31-ig terjedő időszakra tesz
megállapításokat, az intézmény belső kontrollrendszerének működését 2016. év
vonatkozásában vizsgálta. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályozása
2016.10.01-től módosult. A Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartási belső
kontroll standardok és gyakorlati útmutatót 2017. szeptember hónapban adta ki. Az
intézmény az ellenőrzött időszakra vonatkozóan rendelkezett belső kontroll rendszer
szabályozással, a meglévő szabályzatát 2017.11.01-i hatállyal módosította. A
jogszabály módosítással két jelentősebb változás volt, a kockázatkezelési rendszer
helyett integrált kockázatkezelést köteles az intézmény vezetője kialakítani és
működtetni. Az integrált kockázatkezelés részét képezi a korrupciós kockázatkezelési
rendszer kialakítása is. A költségvetési szervek vezetői a szabálytalanság kezelési
eljárásrend helyett szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét
kötelesek kialakítani. Az ÁSZ tulajdonképpen egy dokumentumot várt arra
vonatkozóan, hogy a korrupció lehetősségét értékelje az Önkormányzat. Arról szó
sincs, hogy az intézménynél korrupciós kockázat lenne, hanem egy dokumentum
hiánya okozza az ÁSZ megállapítását. Az intézményvezető elkészítette a 12 pontból
álló intézkedési tervet, amiből hat már végrehajtásra került, a további pontok
végrehajtásának határideje tárgyév december 31.-e. A polgármester úr feladata,
hogy a Közgyűlés elé terjessze az ÁSZ jelentést.
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Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

Amint látják, egy év alatt készült el ez a jelentés. Az ellenőrzést teljes nyugalomban
várták, hiszen eddig minden hatósági vizsgálat szabályszerűnek ítélte a
működésüket. Ahogy irodavezető asszony is mondta, februárban kapták meg az
ellenőrzési programot. Ők nem tudnak jogász aggyal gondolkodni, értelmezték az
utasítást és körülbelül 3000 oldal dokumentumot szkenneltek be és töltöttek fel az
ÁSZ webes felületére. Semmiféle kommunikáció, helyszíni ellenőrzés nem volt. Néha
az volt az érzésük, hogy nem is fogták fel, azt, hogy a könyvtárnak nincs önálló
gazdasági szervezeti egysége. Tőlük kértek olyan dokumentumokat, amit a
VEINSZOL tudott produkálni. Megkérdezték, hogy mikor jönnek helyszíni
ellenőrzésre, de az volt a válasz, hogy nem tervezik. Ebből azt gondolták, hogy
rendben van minden. Erre megjött ez a jelentés. Nem tud szebben fogalmazni, de a
korrupcióról tett megjegyzés bicskanyitogató. Ha valaki azt terjesztené róla, hogy az
intézményvezető nem kezelte a korrupciós kockázatot, akkor beperelné, de az ÁSZ-t
nem lehet beperelni. Azt tanácsolja minden intézményvezetőnek, hogy az Áht.-vel
(368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról)
feküdjön és kelljen. Akár van gazdasági szervezete az intézménynek, akár nincs a
felelősség az intézményvezetőé. Másik költségvetési szerv végzi el a könyvtár
gazdasági feladatait, ha ez a konstrukció nem működik, akkor jövőre az Agóra, vagy
a bölcsődék, óvodák ugyanezt fogják elmondani. Nem igaz, hogy nincs számviteli
politika és számlarend, mert a megállapodás szerint kiterjesztették rájuk, de ezt az
ÁSZ nem fogadta el. A VEINSZOL segítségével elkészítették a számviteli politikájukat
és számlarendjüket. Nonszensz, hogy bölcsész, könyvtáros, régész gyárt számviteli
politikát. Nem értenek hozzá. Nincs hozzá kompetenciájuk, csak felelősségük. Az
észrevétel nem az intézkedési terv. Az észrevételt nem fogadták el, irodavezető
asszony mondta is, hogy a tapasztalatai alapján ez eddig is így volt. Az intézkedési
terv pontjainak nagy részét már végrehajtották, a további pontok is teljesülnek év
végéig.
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

154/2018. (XII.03.) határozata

a „Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt érintő
ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
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6.

Beszámoló
a
Veszprémi
Első
Világháborús
Emlékbizottság 2018. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Centenáriumi

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

155/2018. (XII.03.) határozata

a „Beszámoló a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2018. évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2018. évi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

7.

Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat
módosításáról
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.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

156/2018. (XII.03.) határozata

a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat módosításáról”
című előterjesztést
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat módosításáról” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

8.

Tájékoztató a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

9.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Neveda Amália igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Neveda Amália az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatója:
November 7.-én Lakitelken voltak egy konferencián. Jelen volt az ÁSZ elnöke is, aki
közölte, hogy 2019-ben a közművelődési intézmények ellenőrzésén a sor. Hozzátette
azt is, hogy „…érezzék a hideg leheletemet a tarkójukon…”. Ezt szó szerint így
mondta, jegyzőkönyv és kamerafelvétel is rögzíti. Azóta így élnek, így dolgoznak. Ő is
remeg, pedig nem is biztos, hogy sorra kerülnek jövőre. Ez egy fenyegetés, nem is
tudja, hogy ma megengedheti-e magának valaki, hogy ilyet mondjon. Megkereste a
Belső Ellenőrzési Iroda vezetőjét, hogy segítsenek nekik felkészülni az ellenőrzésre. Ő
ugyanazt tudja elmondani, mint a könyvtár igazgatója. Azt gondolják, hogy
szabályosan működnek, hogy nem korruptak. Ezt mutatja a legutóbbi belső
ellenőrzésről készült anyag is. Azt gondolja, hogy kellene nekik, illetve minden
intézménynek jogi segítség. Ők nem tudnak megfizetni egy jogászt. A könyvtárról
szóló ÁSZ jelentés nagyon felkavarta, nem szeretne ebbe a cipőbe kerülni, ehhez kér
most segítséget saját és a többi intézmény tekintetében. Sajnálja, hogy így
meghurcolták a könyvtárt, de ugye más hibájából lehet tanulni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni szépen a hozzászólást, mindenképpen beszél erről polgármester úrral, hiszen
a saját intézményeikről van szó, egy csapatban vannak.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
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A Közjóléti Bizottság és a többi bizottság, valamint a Közgyűlés is az intézmények
mögött áll. Jómaga sem tudja hova tenni, hogy egy intézményvezetőnek elutasítják
az ÁSZ vizsgálatra adott észrevételeit. Úgy gondolja, hogy nekik ezt a frakcióban
kőkeményen meg kell beszélniük. Az intézményeikre nagy szükség van és teljes
mellszélességgel mögöttük állnak. A hivatalnak pedig kötelessége, hogy segítse az
intézményeket. Átérzi az intézményvezetők helyzetét, hiszen akiket ilyen
hangnemben „megfenyegetnek”, az nekik lelkileg is rossz. Javasolja, hogy ne
keseredjenek el, segíteni fognak.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

157/2018. (XII.03.) határozata

az Agóra Veszprém Kulturális Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „az Agóra Veszprém Kulturális Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Agóra Veszprém Kulturális Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
2. A Bizottság felkéri Magasi Anikó irodavezetőt, hogy a bizottsági határozatot
küldje meg az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatójának.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

10.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti
Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató

és

Működési

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

158/2018. (XII.03.) határozata

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
2. A Bizottság felkéri Magasi Anikó irodavezetőt, hogy a bizottsági határozatot
küldje meg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójának.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Perlaki Claudia kulturális csoportvezető

11.

A Közjóléti Bizottság 2019. I. félévi munkatervének meghatározása
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?
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

159/2018. (XII.03.) határozata
a Közjóléti Bizottság 2019. I. félévi munkatervének
meghatározásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Közjóléti Bizottság 2019. I. félévi munkatervének meghatározása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottságának 2019. I. félévi
munkatervét, azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés 2019. I. félévi
munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a napirendek előkészítéséért felelősöknek és az
előterjesztések előadóinak a munkatervet küldje meg.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2018. december 31.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Angyal Éva irodavezető

12.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2018. 1-11. havi gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója: Angyal Éva irodavezető

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.

13.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság ülését 14.08 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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