JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2019. február 18-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 és Takács Eszter a Bizottság tagjai, valamint a
jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Zakar Csaba a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közjóléti Bizottság 9 tagjából 8 fő
jelen van tehát a Bizottság határozatképes. Van-e kérdés a lejárt határidejű
határozatokkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

14/2019. (II.18.) 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 8/2019. (I.21.) határozat, a 9/2019. (I.21.) határozat, a 10/2019. (I.21.) határozat,
a 11/2019. (I.21.) határozat, a 12/2019. (I.21.) határozat és a 13/2019. (I.21.)
határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

15/2019. (II.18.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

2.

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

3.

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
Előadó: Porga Gyula polgármester

4.

A)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B)
A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről szóló döntések hatályon kívül
helyezése
C)
Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. törzstőkéjének a
megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről
Előadó: Porga Gyula polgármester

5.

A)
Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly,
Szentkirályszabadja és Vilonya települések önkormányzatával
B)
Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

6.

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben
Előadó: dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök
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beszámolója

a

7.

A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2018. évben
Előadó: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

8.

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

9.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2018. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Előadó: Magasi Anikó irodavezető

10.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ
beszámolója, 2019. évi munkaterve
Előadó: Neveda Amália igazgató

11.

A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely 2018.
évi szakmai beszámolója, 2019. évi munkaterve
Előadó: Hegyeshalmi László igazgató

12.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2018. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Előadó: dr. Albert József professor emeritus

13.

Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2018. évi
munkájáról
Előadó: dr. Payrich Mária elnök

14.

Egyebek

2018.

évi

Tapolca

szakmai

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

3

Napirendi pontok tárgyalása
1. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Egy új települési támogatási formát kívánnak bevezetni a Kormány családtámogatási
koncepciójával összhangban. Beiskolázási támogatással fogják könnyíteni a rászoruló
családok terheit. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

16/2019. (II.18.) határozata

„A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.
2.

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

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében az intézményi térítési
díj kevesebb lett. A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézményben az eddigi 410 forintos intézményi térítési díj 440 forintra történő
emelésére tesznek javaslatot, a gondozásért változatlanul nem kell fizetni. A
gyermekek átmeneti gondozásának emelkedik az intézményi térítési díja. Van-e
szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

17/2019. (II.18.) 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.
3.

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
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 8 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

18/2019. (II.18.) 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
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előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
4.

A)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B)
A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről szóló döntések hatályon kívül
helyezése
C)
Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. törzstőkéjének a
megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről
Előadó: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság az „A” jelű előterjesztést tárgyalja. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Fazekas Ildikó a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
A költségvetés összeállításánál fontos szempont volt, hogy biztonságosan teljesíthető
bevételek kerüljenek tervezésre illetve a kötelező feladatok ellátásának fedezete
biztosított legyen. Új elemként jelenik meg, hogy 2019-től az Önkormányzat saját
gazdasági társaságával látja el a helyi közösségi közlekedést. A tervezésben az is
lényeges szempont volt, hogy a megkezdett beruházások folytathatóak legyenek. Az
építőipari árak emelkedése plusz önerő biztosítását igényli. Idén 631 millió forint hitel
felvételét tervezték be a költségvetésbe. Jövő évre hasonló nagyságrendben
gondolkodnak. Az idei évben is lesz forrás a már megszokott színvonalú kulturális- és
sportrendezvényekre. Új elem a rászoruló tanulók részére a beiskolázási segély,
másrészt az oktatási intézmények részére 20 millió forintos keretet állapítottak meg,
amiből támogatást igényelhetnek. A közalkalmazottak cafeteria juttatását havi 500
Ft-tal kívánják megemelni. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése
jelentős terhet ró az Önkormányzatra. Ez plusz 126 millió forintot jelent, amelyre
nincs állami támogatás, így saját bevételből kell fedezni.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Szeretné felhívni a figyelmet a költségvetés grafikonjaira, melyek nagyon
szemléletesek, sokatmondóak. Másrészt megköszöni a hivatal dolgozóinak, hogy a
dolgukat jól végzik.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előadó művészeti tevékenység TAO támogatása megváltozott. Mennyire
befolyásolta ez a Veszprémi Petőfi Színház illetve a Pannon Várszínház támogatását?
Viszonylag jelentős összeggel emelkedik a verseny- és élsportra szánt összeg. Ez a
plusz 1-2 kiemelt klubhoz kerül vagy kisebb klubok, egyesületek is kapnak belőle? A
kisgyermekes bérletre 0 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Mi ennek az oka?
Szomorúan tapasztalta, hogy bérlakás építésére továbbra sincs forrás, csakúgy, mint
a Családok Átmeneti Otthona új helyre költöztetésére sem. Az irodavezető asszony
által elmondott hiteleknek mi lesz a fedezete és miből kerülnek majd törlesztésre.
Fazekas Ildikó a Pénzügyi Iroda irodavezetője:
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A hitel felvételét két ütemben tervezik 2019 és 2020 évekre. A fedezet majd a
működési bevétel lesz. A hitel törlesztését minimum két éves türelmi idővel szeretnék
kérni. A kisgyermekes bérletre szánt előirányzat a V-Busz költségvetésében szerepel.
A színházak támogatása az előző évhez hasonlóan történt.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az előttük lévő költségvetés törekszik a biztonságra. Különlegessége a tervezetnek,
hogy a felhalmozási oldal kimagasló, a 2019-ben megvalósuló beruházások miatt. A
mai napon számos egyesületnek, művészeti együttesnek tárgyalják a beszámolóit.
Ebből is látszik, hogy az Önkormányzat kiemelten és megfelelően gondoskodik a
szociális ellátó rendszeréről és a város kulturális életéről. A közösségi közlekedés
feladat ellátásáról már számos pozitív visszajelzés érkezett. Bízik benne, hogy a 2019.
évi költségvetés valóban Veszprém város érdekeit fogja szolgálni, javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

19/2019. (II.18.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az A) jelű határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 6 „igen”, 1 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

20/2019. (II.18.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.
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5.

A)
Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly,
Szentkirályszabadja és Vilonya települések önkormányzatával
B)
Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások 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 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

21/2019. (II.18.) határozata

„Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly, Szentkirályszabadja és
Vilonya települések önkormányzatával”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly, Szentkirályszabadja és Vilonya
települések önkormányzatával” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

22/2019. (II.18.) határozata

„Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról
szóló megállapodások módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
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„Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
6.

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben
Előadó: dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök

beszámolója

a

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Virányi Anikó Judit az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke:
Az egyesület 84 millió forintot nyert egy EFOP pályázaton prevencióra. A pályázat két
év alatt valósul meg, nagyon sok programot fognak szervezni akár a fiataloknak, akár
az idősebb korosztály részére. Nagy öröm ez számukra.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
A beszámoló részletes, sokatmondó. Egyet hiányol csupán, nincs összehasonlítás az
előző évhez vagy évekhez képest. Önök nagyon komoly munkát végeznek, a
beszámolóból kitűnik, hogy ezt a munkát jól végzik, az Önkormányzat jó helyre
helyezi ki a pénzét. Kéri, hogy továbbra is fektessenek nagy hangsúlyt az iskolai
felvilágosító előadásokra, további jó munkát, sikereket kíván.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az Önkormányzat és a Bizottság nevében szeretné kifejezni a köszönetét, további jó
munkát kíván az egyesület dolgozóinak.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

23/2019. (II.18.) határozata

„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2018. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
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7.

A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete
beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2018. évben
Előadó: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

Tapolca

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Olvasva a beszámolót felmerült benne az a kérdés, hogy ezt a rendszert meddig kell,
lehet működtetni. Egy életen át vagy esetleg az ellátottak kikerülhetnek a támogatott
lakhatásból és önállóak lehetnek?
Somogyi Ildikó a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca elnöke:
Az ellátottaknak a szükségleteiknek megfelelő támogatást kell, hogy megadják. Az
eltelt idő azt mutatja, hogy egyre kevesebb támogatást kell adniuk, de mindenkinek
másfajtát. Értelmi sérült emberekről van szó, azt gondolja, hogy mindig szükségük
lesz a támogatásra, életvezetési tanácsokra.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az egyesületnek és Krámli Ida intézményvezetőnek, hogy ezt a hatalmas és
nehéz munkát felvállalták. Jelenleg hat személy részesül támogatott lakhatásban.
Van-e arra lehetőség, hogy több embert is ellássanak? A nappali intézményben egyre
idősebbek az ellátottak, a szüleikre sajnos nem számíthatnak örökké. Tudja, hogy
először is ingatlanra lenne szükség. Van-e esetleg pályázati lehetőség?
Somogyi Ildikó a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca elnöke:
Valóban sok igénylő lenne a támogatott lakhatásra. Szívesen bővítenék az
intézményt, szakmailag megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Igen, megfelelő
ingatlanra lenne szükségük, ahol már a 24 órás támogatott lakhatást valósítanák
meg, mert erre van a legnagyobb igény.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

24/2019. (II.18.) határozata

„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásáról 2018. évben”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a
támogatott lakhatás ellátásáról 2018. évben” című előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását.
8.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására
pályázat kiírása
10

A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Véleményező bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

25/2019. (II.18.) 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 ellátására
pályázat kiírása” – A/ Pályázati felhívás elfogadása” 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. § 9.) pontja alapján átruházott
hatáskörben eljárva az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói
munkakörének betöltésére szóló pályázati felhívást a határozat 1. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
Melléklet a 25/2019. (II.18.) határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

11

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. július 01-től 2024. június 30ig.
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
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-

fényképes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
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. március 29.
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 email 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.

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

26/2019. (II.18.) határozata

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására szóló
pályázati eljárásban
a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására
pályázat kiírása – B/ Véleményező bizottság tagjainak megválasztása” 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. § 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
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. március 20.
Felelős: Dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető

9.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együtteseinek 2018. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről
Előadó: Magasi Anikó irodavezető

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöni a kiemelt művészeti együttesek magas színvonalú, közösségépítő munkáját.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Bölcsen döntöttek 2018-ban, amikor a kiemelt művészeti együttesek támogatásáról
volt szó. Jó helyre megy a pénz, hisz Veszprém város és az idelátogató emberek
érdekeit szolgálja. További szakmai sikereket kíván a kiemelt művészeti
együtteseknek.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

27/2019. (II.18.) határozata

a Veszprém Város Vegyeskara Egyesület
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2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2018. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Város Vegyeskara Egyesület
között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében
tett 2018. évi beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

28/2019. (II.18.) határozata

a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület
2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2018. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú
Egyesület között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2018. évi beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
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A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

29/2019. (II.18.) határozata

a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2018. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
között fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés
értelmében tett 2018. évi beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

30/2019. (II.18.) határozata

a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány
2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2018. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány között
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fennálló, 2020. január 1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett
2018. évi beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az alapítvány
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

31/2019. (II.18.) határozata

a Dowland Alapítvány
2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Város kiemelt művészeti együtteseinek 2018. évi pénzügyi
tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

és

szakmai

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Dowland Alapítvány között fennálló, 2020.
január 1-ig hatályos támogatási szerződés értelmében tett 2018. évi
beszámolóját elfogadta.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
10.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ
beszámolója, 2019. évi munkaterve
Előadó: Neveda Amália igazgató

2018.

évi

szakmai

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Neveda Amália az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója:
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A szolgáltatási terv az idei évtől kötelező részét képezi az éves munkatervüknek,
amely tartalmazza a tervezett közösségi programjaik megnevezését, céljai rövid
ismertetését, valamint a közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását. A
rendezvény tervezett időpontját illetve megvalósulási gyakoriságát és a résztvevők
tervezet létszámát. A szolgáltatási terv fontos eleme a helyi közösségek
megszólításának illetve bevonásának meghatározása.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Dicséretet és egyben köszönetet szeretne mondani. Az Agora a 3. választókerületben
helyezkedik el, ami az övé és egyben a legszebb. A Jutasi úti lakótelepen ahol
majdnem 25.000 ember él, mindenki talál magának elfoglaltságot, szórakozási
lehetőséget az Agora által. Pezseg az élet a lakótelepen. Le a kalappal, nagyon sok
erőt, egészséget kíván a további munkákhoz.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az Agora nem csak a 3. választókerületben, illetve a Jutasi úti lakótelepen élők
igényeit szolgálja ki, hanem, egész Veszprém városét. Köszöni az intézmény
színvonalas munkáját, további szakmai sikereket és jó munkát kíván.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Egyetért képviselőtársával, sőt Veszprém környékéről is sokan bejönnek a
színvonalas programokért.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

32/2019. (II.18.) határozata

az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2018. évi szakmai
beszámolójának, 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2018. évi szakmai beszámolója,
2019. évi munkaterve.” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2018. évi
szakmai beszámolóját, 2019. évi munkatervét a határozati javaslat 1.
mellékletében szereplő tartalommal.
2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse az Agóra
Veszprém Kulturális Központ igazgatóját.
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Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
11.

A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely 2018.
évi szakmai beszámolója, 2019. évi munkaterve
Előadó: Hegyeshalmi László igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon szimpatikus, hogy a beszámolóban az igazgató úr, úgy is megjelenik, hogy
dolgozik, nemcsak úgy, hogy kiállításokat nyit meg. Van-e szóbeli kiegészítés, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

33/2019. (II.18.) határozata

a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely 2018. évi
szakmai beszámolójának,
2019. évi munkatervének jóváhagyásáról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely 2018. évi
szakmai beszámolója, 2019. évi munkaterve” 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 2018. évi szakmai beszámolóját, 2019. évi munkatervét a
határozati javaslat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
2) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről értesítse a Művészetek
Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatóját.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
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12.

Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2018. évre kötött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Előadó: dr. Albert József professor emeritus

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

34/2019. (II.18.) határozata
a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola között 2018. évre kötött együttműködési
megállapodás teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Elfogadja a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola beszámolóját az
Önkormányzattal 2018. évre kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről.
2. Felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
dr. Albert József professor emeritust.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2019. február 22.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
13.

Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2018. évi
munkájáról
Előadó: dr. Payrich Mária elnök

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
Eseménydús évük volt. Csökkent a létszámuk, ezért képzésre lesz szükség. Szokás
szerint elég részletesen leírták, hogy mi történt velük.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Szeretné, ha ezt az intézményt egyszer bezárnák, mert nem lenne rá szükség. Tudja,
hogy milyen emberpróbáló munkát végeznek, és mekkora jelentősége van ennek a
segítségnek. Felajánlja a maga és a Bizottság támogatását, amennyiben igénylik.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszöni az egyesület munkáját. Az elmúlt évhez képest csökkent a hívások száma, de
ez még így is nagyon sok. Hatalmas lelki teherrel jár ez a munka. Önök minden pénzt
megérnek! Látja, hogy ez a szolgálat nagyobb megbecsülést érdemelne. Ő biztos,
hogy azok között lesz, aki segíteni fogja az egyesület munkáját.
Dr. Payrich Mária a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület elnöke:
Köszöni a méltató szavakat. Az esetszám, hívásszám csökkenés oka, részben az
országos rendezvényük, részben más miatt van. Voltak olyan időszakok, amikor nem
ők ügyeltek a megyében. Másrészt nagyon magas a zaklató hívások száma, amely
annyira megviseli a segítőket, hogy sokan emiatt hagyják abba ezt a munkát. A
rendszerük ezeket a zaklató hívásokat, már tudja szűrni és egy időre letiltja a
fogadásukat.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

35/2019. (II.18.) határozata
a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesület 2018. évi
munkájáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
3. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Kapcsolat ’96”
Mentálhigiénés Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
4. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
az egyesület elnökét.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2019. február 22.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
14.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök a bizottság ülését 14.33 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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