JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2019. március 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,
Szabó Károlyné, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Domonkos Zsolt, 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

36/2019. (III.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 25/2019. (II.18.) határozat, a 27/2019. (II.18.) határozat, a 28/2019. (II.18.)
határozat, a 29/2019. (II.18.) határozat, a 30/2019. (II.18.) határozat, a 31/2019.
(II.18.) határozat, a 32/2019. (II.18.) határozat, a 33/2019. (II.18.) határozat, a
34/2019. (II.18.) határozat, és a 35/2019. (II.18.) 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

37/2019. (III.18.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága mai ülésének
napirendje a következő:
1. Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése, és alapító okiratainak
módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
2. Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A)

Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban

B)

Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában

C)

A „Kavicsfogú álteknős”
Jeruzsálemhegyen

köztéri

szobrának

elhelyezése

a

Előadó: Brányi Mária alpolgármester
3.

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt.

4.

Beszámoló
jóváhagyása
a
„VESZOL”
Veszprémi
Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit Kft. elmúlt három évi tevékenységéről
Előadó: Moravcsik László ügyvezető igazgató VESZOL Kft.

5.

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017.(III.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
véleményezése
Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

2

6. Pályázat kiírása a fogászati alapellátás
műszerbeszerzésének 2018. évi támogatására

egészségügyi

gép-,

Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
7. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
8. Beszámoló jóváhagyása az Ex Symposion Alapítvánnyal
közművelődési megállapodásban foglaltak teljesítéséről

kötött

Előadó: Bozsik Péter, az Ex Symposion Alapítvány elnöke, főszerkesztő
9. Beszámoló jóváhagyása a Csalán Környezet- és Természetvédő
Egyesülettel kötött
közművelődési megállapodásban foglaltak
teljesítéséről
Előadó: Dr. Szalay Tímea, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület elnöke
10. Beszámoló jóváhagyása a Magyar Jóga Társaság Egyesülettel kötött
közművelődési megállapodásban foglaltak teljesítéséről
Előadó: Selmeci József Csongor, a Magyar Jóga Társaság Egyesület elnöke
11. Az Év Veszprémi Mentőse díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
12. Egyebek

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése, és alapító okiratainak
módosítása tárgyában
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

38/2019. (III.18.) határozata
„A Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése, és alapító okiratainak
módosítása tárgyában” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található Kastélykert Körzeti
Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
átszervezése, és alapító okiratainak módosítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az 1. számú határozati javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a 2. Számú határozat 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

39/2019. (III.18.) határozata
„A Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése, és alapító okiratainak
módosítása tárgyában” című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található Kastélykert Körzeti
Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
átszervezése, és alapító okiratainak módosítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a 2. számú határozati javaslat elfogadását.
2. Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A)

Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban

B)

Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában

C)

A „Kavicsfogú álteknős”
Jeruzsálemhegyen

köztéri

szobrának

elhelyezése

a

Előadó: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Örömét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy három csodálatos alkotással fog
gazdagodni, szépülni a város. Különösen örül annak, hogy a „kavicsfogú álteknős”
elhelyezésére állampolgári kezdeményezésre kerül sor. Elmondja, hogy az anyaghoz
tartozó fotókon minden mű szépen látható, áttekinthető. Felkérte Heiter Sándort,
hogy mondjon pár szót a kezdeményezésről.
Heiter Sándor a Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör elnöke:
Elmondta, hogy megjelent a Kaleidoszkóp kiadvány negyedik kötete, mely a
Jeruzsálemhegyről szól. Abban van szó az álteknősről, ami azért is érdekes, mert
nagy hírnevet hozott Veszprémnek. Veszprémiek a teknőst nem ismerik.
Törzsgyökeres veszprémieket amikor megkérdeztek, nem tudták, hogy miről
beszélnek. Ezért gondolták úgy többen is, hogy létrehoznak egy köztéri szobrot a
teknősről. Úgy gondolja, hogy a mű méltán képviseli Veszprémet, és élére kíván állni
ennek a dolognak azért is, mert Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lett. Az
előkészületek megtörténtek, a zsűri a tervet elfogadta, a makett elkészült, már csak
az aprólékos munkák vannak hátra. Bízik a Bizottság támogatásában. Végezetül
elmondta, hogy kibocsátásra került egy ún. „Teknős bón”, mellyel 1.000 Ft-tos
névértékben lehet támogatni az alkotást. Ugyanezen célra létrejött egy számlaszám
is, hogy közadakozással is támogassák a műalkotás megvalósulását a
Jeruzsálemhegyen.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy még mielőtt az előterjesztést elolvasta
volna, már a közösségi oldalon is találkozott a témával, és már akkor is nagyon
tetszett neki. Támogatásukról biztosította Heiter Sándort, a Jeruzsálemhegyi Baráti
Kör elnökét.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
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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

40/2019. (III.18.) határozata
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a Jeruzsálemhegyen”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az A. jelű 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

41/2019. (III.18.) határozata
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a Jeruzsálemhegyen”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a B. jelű határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Jelezte dr. Strenner Zoltán elnöknek, hogy ő kézfelemeléssel jelezte hozzászólási
szándékát, csak azt elnök úr nem vette észre.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Megadta a szót Baumgartner Lajos bizottsági tagnak.
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Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Elmondta, hogy a helyszín, ahová a mű kerülne, jelenleg méltatlan körülményekről
tanúskodik. Köszönetét fejezte ki a Jeruzsálemhegyi Baráti Körnek, hogy évről-évre
gazdája annak a térnek. Megemlítette a karácsony környéki programokat, melyeket
oda szerveznek, de hangsúlyozta, hogy maga a tér valóban méltatlan a XXI.
században. Bízik abban, hogy ez a kezdeményezés egy lökést ad a tér teljes körű
fejlesztésére, és a városrésznek tényleg egy olyan jelképe, központi tere lehet, ahol
sokkal kulturáltabban lehet ünnepelni akár a karácsonyi várakozás idején is. Bízik
abban, hogy egy méltó közösségi térré lehet varázsolni a Jeruzsálemhegyet, mely
méltó része lehet az Európai Kulturális Fővárosnak is.
Heiter Sándor a Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör elnöke:
Röviden elmondta, hogy Brányi Mária alpolgármester asszony egyeztetéseket
folytatott a térrel kapcsolatban, mivel az a tér nem városi tulajdon, hanem
magántulajdon. Ettől függetlenül bízik abban, hogy támogatásra talál a szobor
megvalósulása.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Ezt követően kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés C. jelű részéről.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

42/2019. (III.18.) határozata
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
A „Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A) Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B) Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C) A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a Jeruzsálemhegyen”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a C. jelű határozati javaslat elfogadását.
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3. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte Kapcsos Krisztiánt, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
munkatársát, aki az előterjesztést képviseli. Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság
tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Elmondta, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy milyen sokrétű feladatot kell a
„VKSZ” Zrt-nek elvégezni. Nyugodt szívvel elmondható, hogy a feladatot teljesítette a
Zrt. 2018-ban. Természetesen az időjárási viszonyokat nem lehet befolyásolni, de a
2019-es téli időszakot illetően kedvező volt a helyzet több szempontból is az előző
évekhez képest. Bízik abban, hogy ez a 2019. évi költségvetésben is pozitív
eredményt hoz. Vannak olyan területek is, ahol plusz költséggel, és feladattal, ezáltal
megemelt bérezéssel kellett megoldani a közfeladatokat, és természetesen támogatja
az összeg megtérítését a Zrt. részére, mivel a rájuk bízott feladatokat teljesítette. A
zöldfelület gondozása, a lombhulladék összegyűjtése mindig is egy kihívást jelent a
„VKSZ” Zrt-nek, mivel többször vissza kell térni ugyanazokhoz a feladatokhoz. Ebből
is adódnak a plusz költségek. Azt szeretné kérni a „VKSZ” Zrt-től, – mivel a város
több területén látná célszerűnek – hogy azokban az időszakokban, amikor a nagyobb
takarítások történnek, tegyenek ki az ott parkoló autókra egy cetlit, melyen értesítik
az autótulajdonosokat, hogy mely napon szíveskedjen esetleg máshol parkolni, hogy
össze lehessen takarítani azt az oldalt is. Megköszönte a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. munkáját azért is, mert díjakat is sikerült a városnak elnyernie az ő
munkájuknak köszönhetően. Fontos, és jó minőségű munkát végeztek.
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

43/2019. (III.18.) határozata
„A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági,
valamint
az
intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról” című előterjesztést
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megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
4. Beszámoló
jóváhagyása
a
„VESZOL”
Veszprémi
Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit Kft. elmúlt három évi tevékenységéről
Előadó: Moravcsik László ügyvezető igazgató VESZOL Kft.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Két dolog érdekelné a beszámolóval kapcsolatban. Az egyik arra a megfogalmazásra
vonatkozik, hogy a nagyadósoknak számító tíz családból hat család esetében csak a
kiköltöztetés jelentett megoldást, míg a másik négy család esetében a végrehajtó
által történő kiköltöztetés folyamata elindult. Feltette kérdését, hogy ezeknek a
családoknak a sorsáról van-e bármilyen információ? Mi történik velük? Egyszerűen az
utcára kerülnek, vagy kapnak valamilyen segítséget ahhoz, hogy az életüket
folytassák? Van-e nyomonkövetése annak, hogy a kiköltöztetett családokkal mi
történik?
Másik kérdése már sokszor előkerült, és a beszámoló záró bekezdése úgy szól, hogy
az aktuálisan fennálló kérelmek listája arra figyelmeztet, hogy nagyobb az igény a
bérlakásokra, mint amit teljesíteni tud az Önkormányzat. Ennek enyhítésére további
lépéseket terveznek tenni. Erről szeretne információt, hogy mik ezek a konkrét
lépések, hiszen évek óta okoz ez problémát, hogy kevés a bérlakás. Amikor a
VESZOL beszállt ebbe a területbe, már akkor is ismert volt ez a probléma. Feltette a
kérdést, hogy az elmúlt években hova sikerült ez ügyben eljutni, mik azok a
kilátások, amivel bővíteni lehetne a bérlakás állományt?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Ő is azt kérdezné, hogy milyen módot látnak arra, hogy a lakások számát növelni
lehessen? Azt gondolja, hogy az a 250-es lista, amely a beszámolóban szerepel,
mindenkit elgondolkodásra késztet. A másik kérdése pedig arra vonatkozik, mivel a
pályáztatási feltételekről is kapnak információt, arról viszont nem, ha egy pályázatot
elutasítanak, azt indokolják-e?
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető:
Elmondta, hogy Gerstmár Ferenc képviselő első kérdésében konkrét eseteket említ,
melyekre ő nem tud naprakészen információt adni. Ezekre írásban néhány napon
belül fognak válaszolni. A bérlakás állomány számának növelésére irányuló
kérdésekre elmondta, hogy maga a VESZOL Kft. létrehozása is egy ez irányba tett
lépés volt. Első sorban a VESZOL Kft. létrehozását az indokolta, hogy magánkézben
lévő ingatlanokat, tulajdonokat vonjanak bele a portfóliónak a körébe. Ez a munka
elindult. Ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokat bővíteni
lehessen – mivel elég szétszórtan, több helyszínen helyezkednek el ezek a bérlakások
– ezeket szeretnék koncentrálni, és egy ingatlanban elhelyezni. Igazából a kör
áttekintése, és menedzselése is gondot okoz. Annak ellenére, hogy a létszám kicsi,
elég nehéz kezelni az állományt. A cél az lenne, hogy egy vagy két tömbbe legyenek
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ezek a piaci alapú, és nem piaci alapú bérlakások. Vannak olyan konstrukciók, illetve
olyan gyakorlat Magyarországon, hogy önkormányzat önerőből, illetve banki hitelből
ilyen beruházásba kezd, ezeknek az értékelése folyamatban van. Egyelőre erről nem
tud beszámolni, hogy ilyen beruházásba az Önkormányzat bármilyen elképzelést
megfogalmazott volna. Forgóné Kelemen Judit képviselő asszony pályáztatásokkal
kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy a pályáztatást a VESZOL Kft. végzi, és
természetesen szóban is, és írásban is annak minden mozzanatáról tájékoztatják az
ügyfeleket. Úgy gondolja, hogy a gyakorlat kiváló, és példaértékű. Reméli, hogy a
végcél is hamar kilátásba kerül, és a bérlakások állományát is növelni tudják.
Egyéb, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 3 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

44/2019. (III.18.) határozata
A „Beszámoló jóváhagyása a „VESZOL” Veszprémi Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit Kft. elmúlt három évi tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága a
„Beszámoló jóváhagyása a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit
Kft. elmúlt három évi tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
5. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017.(III.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
véleményezése
Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Röviden elmondta, hogy egyre több lakópark, tömbház, utcasor épül meg, melyeket
valahogy be kellett integrálni a rendszerbe. Ez volt az alapja a rendelet
módosításnak. A város egyre épül, szépül, és ez kiterjed mind a négy területre. Az
orvosi, a fogorvosi, a védőnői, és a gyermekorvosi területre is. Van-e szóbeli
kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Egyéb, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

45/2019. (III.18.) határozata
az „Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
10/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága az
„Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a rendelet-tervezet elfogadását.
6. Pályázat kiírása a fogászati alapellátás
műszerbeszerzésének 2018. évi támogatására

egészségügyi

gép-,

Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Jelezte a meghívóban történt elírást, miszerint a meghívóban 2018. szerepel a 2019.
helyett, viszont az előterjesztés elején is a jó évszám van feltűntetve.
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

46/2019. (III.18.) határozata
pályázat kiírásáról a fogászati alapellátás egészségügyi gép-,
műszerbeszerzésének 2019. évi támogatására
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Pályázat kiírása a fogászati alapellátás egészségügyi gép-,
műszerbeszerzésének 2019. évi támogatására” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága
elfogadja a 2019. évi költségvetésében a fogászati alapellátásban nagy értékű
tárgyi eszközök beszerzéséhez elkülönített összegre kiírt pályázati felhívást, a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. A Bizottság a beérkező pályázatok értékelésére munkacsoportot kér fel. A
munkacsoport tagjai: Gerstmár Ferenc, Kovács Áron Zoltán, dr. Strenner Zoltán.
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Határidők:

a pályázati felhívás közzététele: 2019. március 31.
a pályázatok értékelése: 2019. június 15.
a pályázatok elbírálása: a Közjóléti Bizottság június havi ülése

Felelős:

dr. Strenner Zoltán KjB elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Angyal Éva
irodavezető

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
7. A „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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
47/2019. (III.18.) határozata

a „Kapcsolat ’96” Mentálhigiénés Egyesülettel kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Kapcsolat „96” Mentálhigiénés Egyesülettel 2008. március 31-én
kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.) pontját a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2.)

A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.

2.) pontnál:
Határidő: 2019. március 29.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
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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
48/2019. (III.18.) határozata

a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
1.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával 2008. március 31-én
kötött megállapodás tartalmi elemeit felülvizsgálta és annak 1.) pontját a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2.)

A Bizottság felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a „Megállapodás
módosítása” okiratot írja alá.

2.) pontnál:
Határidő: 2019. március 29.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:Angyal Éva irodavezető
8. Beszámoló jóváhagyása az Ex Symposion Alapítvánnyal
közművelődési megállapodásban foglaltak teljesítéséről

kötött

Előadó: Bozsik Péter, az Ex Symposion Alapítvány elnöke, főszerkesztő
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte Bozsik Pétert, az Ex Symposion Alapítvány elnökét. Kérést fogalmazott
meg arra vonatkozóan, hogy ha lenne lehetősége a Bizottságnak arra, hogy a lapból
tiszteletpéldányt kapjanak a jövőben, azt szívesen vennék.
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Bozsik Péter Ex Symposion Alapítvány elnöke:
Átnyújtott több példányt a lapból, és elmondta, hogy a jövőben örömmel ad a
kiadványból a bizottsági tagok részére.
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

49/2019. (III. 18.) határozata
az Ex Symposion Alapítvány
beszámolójának elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló jóváhagyása az Ex

Symposion Alapítvánnyal kötött közművelődési megállapodásban
teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

foglaltak

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és az Ex Symposion Alapítvány között 2017.
február 28-tól 2019. február 28-ig napjáig megkötött közművelődési
megállapodás értelmében tett beszámolóját elfogadja.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az alapítvány
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 25.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető

9. Beszámoló jóváhagyása a Csalán Környezet- és Természetvédő
Egyesülettel
kötött
közművelődési
megállapodásban
foglaltak
teljesítéséről
Előadó: Dr. Szalay Tímea, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
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

50/2019. (III. 18.) határozata
a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
beszámolójának elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló jóváhagyása a Csalán

Környezet- és Természetvédő Egyesülettel kötött közművelődési megállapodásban
foglaltak teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Csalán Környezet- és Természetvédő
Egyesület között 2017. február 28-tól 2019. február 28-ig napjáig megkötött
közművelődési megállapodás értelmében tett beszámolóját elfogadja.
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2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2019. március 25.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető

13. Beszámoló jóváhagyása a Magyar Jóga Társaság Egyesülettel kötött
közművelődési megállapodásban foglaltak teljesítéséről
Előadó: Selmeci József Csongor, a Magyar Jóga Társaság Egyesület elnöke
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte Selmeczi József Csongort, a Magyar Jóga Társaság Egyesület elnökét.
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Selmeczi József Csongor a Magyar Jóga Társaság Egyesület elnöke:
Röviden elmondta, hogy nagyon erős szakmai munkát igyekeznek folytatni
Veszprémben. Idén is szerveznek nemzetközi programot, jelenleg is olasz
vendégekkel dolgoznak. Sok olyan távlati tervük van, melyek további eredményeket
hozhat az egyesületnek, és reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a bizottság
elfogadja a beszámolót.
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

51/2019. (III. 18.) határozata
a Magyar Jóga Társaság Egyesület
beszámolójának elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a „Beszámoló jóváhagyása a Magyar

Jóga Társaság Egyesülettel kötött közművelődési megállapodásban foglaltak
teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat és a Magyar Jóga Társaság Egyesület között
2017. február 28-tól 2019. február 28-ig napjáig megkötött közművelődési
megállapodás értelmében tett beszámolóját elfogadja.
2) A bizottság felkéri az elnököt, hogy a beszámoló elfogadásáról az egyesület
elnökét tájékoztassa.
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Határidő: 2019. március 25.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásának előkészítéséért
felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia csoportvezető
Egyebek.
Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök a nyilvános ülést 14.14 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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