JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2019. január 21-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

1/2019. (I.21.) 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 145/2018. (XI.12.) határozat, a 147/2018. (XI.12.) határozat, a 157/2018.(XII.03.)
határozat, a 158/2018.(XII.03.) határozat és a 159/2018.(XII.03.) határozat
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Délelőtt a Kabóca Bábszínház szervezeti és működési szabályzatát lecserélték a
honlapon. Az intézmény engedélyezett létszáma és a szervezeti ábrában feltüntetett
létszám különbözött, tisztázták, javították. 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

2/2019. (I.21.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.

Döntés
az
alapellátási
központi
orvosi
ügyelet
további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3.

Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park,
Szeglethy György utca)
Előadó: Porga Gyula polgármester

4.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

5.

A Laczkó Dezső Múzeum igazgatói beosztásának ellátására pályázat
kiírása
A) Pályázati felhívás elfogadása
B) Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
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6.

A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Hegyeshalmi László igazgató

7.

A Kabóca Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Szőke Kavinszki András igazgató

8.

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának
módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

9.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: 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 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

3/2019. (I.21.) határozata

„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.
(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet
elfogadását.

2.

Döntés
az
alapellátási
központi
orvosi
ügyelet
további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés lejár. A háziorvosi és gyermek háziorvosi
ügyelet ellátására pályázatot írnak ki, egy év időtartamra. Az a szóbeszéd járja, hogy
a Kormány megreformálja az ügyeleti ellátást. Az előzetes kötelezettségvállalás nem
kevés pénzről szól, tudja, hogy a jelenlegi szolgáltatónál vannak hibák, de a rendszer
működik. 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 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
4/2019. (I.21.) határozata
a „Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.

3.

Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park,
Szeglethy György utca)
Előadó: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az Utcanévi Munkacsoport nagyon alapos, körültekintő munkát végzett, gratulál
nekik. 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

5/2019. (I.21.) határozata

a „Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy
György utca)”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy György
utca)” 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:

5

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

6/2019. (I.21.) határozata

a „Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy
György utca)”
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

7/2019. (I.21.) határozata

a „Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy
György utca)”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.

4.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtásáról
Előadó: 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.

5.

A Laczkó Dezső Múzeum igazgatói beosztásának ellátására pályázat
kiírása
A) Pályázati felhívás elfogadása
B) Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A pályázati felhívásban öt évvel ezelőtt az iskolai végzettségnél szakirányú egyetemi
végzettség és szakképzettség szerepelt. Jelen előterjesztéshez tartozó pályázati kiírás
szerint az „iskolai végzettség: mesterfokozatú végzettség és szakirányú
szakképzettség vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség.” Ez azt jelenti, hogy az
igazgatói állás jogász vagy közgazdász szakképzettséggel betölthető? Ha igen, akkor
van-e erre vonatkozó szándék?
Némedi Lajos alpolgármester:
Igen az igazgatói állás jogász vagy közgazdász szakképzettséggel betölthető, de
nincs erre vonatkozó szándék.
Perlaky Claudia a Kulturális csoport csoportvezetője:
A jogszabály korábban is lehetővé tette, hogy ez az állás jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel betölthető, bár lehet, hogy a pályázati kiírásban ez nem szerepelt.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az öt évvel korábbi pályázati kiírásban ez így kiemelve nem szerepelt.
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

8/2019. (I.21.) határozata

a Laczkó Dezső Múzeum igazgatói beosztásának ellátására szóló pályázati
felhívás kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Laczkó Dezső Múzeum 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 a Laczkó Dezső Múzeum igazgatói beosztásának ellátására
szóló pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2019. január 28.
dr. Mohos Gábor jegyző
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető

Melléklet a Közjóléti Bizottság 8/2019. (I.21.) határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Laczkó Dezső Múzeum
igazgatói (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 a Laczkó Dezső
Múzeum 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. július 01-től 2024. június 30ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 7.
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 múzeumi feladatok ellátása körében az igazgató feladata-felelőssége különösen a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben a megyei hatókörű városi múzeumok részére meghatározott feladatok ellátásának
irányítása, a múzeumban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a múzeum
szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.
A múzeumi feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény
alapító okiratában foglalt valamennyi feladat 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:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- cselekvőképesség
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
- iskolai végzettség:
o mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy
o jogász vagy
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-

o közgazdász szakképzettség
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret
a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
vezetői gyakorlat
kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység
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
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata(i) (államilag elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat, szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás)
- szakmai, vezetői gyakorlat igazolása
- szakmai vagy szakirányú 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 a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség vele
szemben nem áll fenn
- 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. február 28.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, „Laczkó Dezső Múzeum 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. július 01-től tölthető be.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

9/2019. (I.21.) határozata

a Laczkó Dezső Múzeum igazgatói beosztásának ellátására szóló pályázati
eljárásban
a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Laczkó Dezső Múzeum 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 a Laczkó Dezső Múzeum 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
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: 2019. február 15.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

6.

A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Hegyeshalmi László igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Szembetűnő az intézmény névváltozása. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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Hegyeshalmi László a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

igazgatója:

A névváltozás jogszabály módosítás következménye, a rövid nevük továbbra is
Művészetek Háza. Módosult az intézmény Alapító okirata és ennek megfelelően a
szervezeti is működési szabályzatuk is.
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

10/2019. (I.21.) határozata

a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és
Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében
szereplő tartalommal.
2. A Bizottság felkéri Magasi Anikó irodavezetőt, hogy a bizottsági határozatot
küldje meg a Művészetek Háza Veszprém igazgatójának.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

7.

A Kabóca Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Szőke Kavinszki András igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Szőke Kavinszki András a Kabóca Bábszínház igazgatója:
Hasonló cipőben járnak, mint a Művészetek Háza, nekik is jogszabály írta elő a
névváltozást. Fő tevékenységük a bábszínház, de természetesen közművelődési
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feladatokat is ellátnak. A szervezeti ábrájukat azért kellett lecserélni a honlapon, mert
eltérés volt az engedélyezett létszámhoz képest. A 0.5 fő eltérés az EFOP pályázathoz
kapcsolódó munkakör miatt volt. Korrigálták a hibát.
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

11/2019. (I.21.) határozata

a Kabóca Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Kabóca Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Kabóca Bábszínház Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
4. A Bizottság felkéri Magasi Anikó irodavezetőt, hogy a bizottsági határozatot
küldje meg a Kabóca Bábszínház igazgatójának.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

8.

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának
módosítása
Előadó: 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:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

12/2019. (I.21.) határozata
a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai
programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai
programját a határozat 1. számú mellékletében, szervezeti és működési
szabályzatát a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja.
2. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szakmai programot jóváhagyó határozatot
küldje meg az intézmény vezetőjének.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető
9.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: 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

13/2019. (I.21.) határozata
a fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási
rendjéről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjéről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az Önkormányzat fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény tagbölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjét a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a Közjóléti Bizottság elnökét, hogy a nyári nyitva tartás rendjét jóváhagyó
bizottsági határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével - tájékoztassa a
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
intézményvezetőjét.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős:
dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

10.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.
Az Elnök a bizottság ülését 13.55 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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