JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2019. június 17-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,
és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Domonkos Zsolt, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közjóléti Bizottság 9 tagjából 6 fő
jelen van tehát a Bizottság határozatképes. Van-e kérdés a lejárt határidejű
határozatokkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

82/2019. (VI.17.) 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 76/2019. (V.20.) határozat, a 77/2019. (V.20.) határozat, a 78/2019. (V.20.)
határozat, a 79/2019. (V.20.) határozat, a 80/2019. (V.20.) határozat és a 81/2019.
(V.20.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
„A fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2019. évi
támogatására kiírt pályázat elbírálása” című előterjesztést azért nem tárgyalja ma a
Bizottság, mert nem érkezett pályázat. Nagyon sajnálja, mert nagyon jó feltételek
mellett fejleszthetik a tárgyi feltételeiket a fogorvosok. Örült volna, ha minden évben
éltek volna a pályázati lehetőséggel. Szeretné felolvasni Oberfrank Pál úr levelét:
„Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság! Köszönjük, hogy áprilisi bizottsági ülésükön
hozzájárultak ahhoz, hogy a 2019-2020-as színházi évad programját, annak májusi
kihirdetéséig teljes titokban tarthassuk. Engedjék meg, hogy most tisztelettel
átnyújtsuk Önöknek évados programfüzetünket és egyben örömmel hívjuk meg
Önöket a II. Rátonyi Róbert Operettfesztivál eseményeire is. Köszönjük, hogy
munkájukkal, támogatásukkal egész évben segítik a Veszprémi Petőfi Színház
működését. Az előttünk álló nyári időszakra jó pihenést és tartalmas időtöltést
kívánunk mindnyájuknak, egyben szívesen ajánljuk nyári programjainkat is
figyelmükbe a Balatonalmádi Magtárban és az ország nyári játszóhelyein.
Előadásainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon a www.petofiszinhaz.-hu-n.”
Az évadterveket az ülést követően kiosztják.
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

83/2019. (VI.17.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

A)

Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú
pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai
megújítása tárgyában

B)

Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a polgármesteri hivatal energetikai megújítása
tárgyában

C)

Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú
pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi
rendelő megújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

2.

A)
B)

A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések
A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos
döntések
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Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
3.

Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

4.

Tájékoztató a PET műanyag palackok csökkentésére, kiváltására tett
intézkedésekről, javaslatokról
Az előterjesztés előadója:

5.

Némedi Lajos alpolgármester

A Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére
pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

6.

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

7.

Az Eötvös Károly Megyei
Szabályzatának jóváhagyása

Könyvtár

Szervezeti

és

Működési

Az előterjesztés előadója: Schreiber Márta igazgatóhelyettes
8.

A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

9.

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. A)

Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú
pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai
megújítása tárgyában

B)

Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a polgármesteri hivatal energetikai megújítása
tárgyában

C)

Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú
pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi
rendelő megújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
84/2019. (VI.17.) határozata
a „Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat visszavonásáról
a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

85/2019. (VI.17.) határozata

a „Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása
tárgyában”
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című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú pályázat visszavonásáról
a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

2.A)
B)

A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések
A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos
döntések

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

86/2019. (VI.17.) határozata

„A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Integrált Intézmény alapító
okiratával kapcsolatos döntések”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Integrált Intézmény alapító okiratával
kapcsolatos döntések” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

3. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

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

5

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának

87/2019. (VI.17.) határozata

a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

4.

Tájékoztató a PET műanyag palackok csökkentésére, kiváltására tett
intézkedésekről, javaslatokról
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kovács Zoltán a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője:
Az anyagkiküldést követően még két intézménytől érkezett válasz. Az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár 6 pontból álló intézkedési tervet küldött. A Veszprémi Egry Úti
Óvoda nem használ PET palackot, környezettudatosságra nevelik a gyerekeket, és
„Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkeznek.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Köszöni az előterjesztést és az irodavezető úr kiegészítését, de még ezekkel együtt is
igen csak „karcsú” a tájékoztató, mert nem látszik, hogy a közgyűlési határozat
végrehajtása előrehaladna. A határozat 1. pontja szerint: „Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a kezdeményezést, melynek
értelmében az önkormányzat törekszik az intézményeiben és a polgármesteri
hivatalban a PET műanyag palackok kiváltására. Felkéri az intézmények vezetőit,
hogy 2019. június 15-ig készítsenek arra vonatkozó tervet, milyen intézkedésekkel és
milyen határidővel valósítható meg a PET mentesítés az általuk vezetett
intézményben.” Tehát az összes intézményre vonatkozik a határozat. Ehhez képest
az írásos anyag két óvodát említ jó példaként és ehhez csatlakozik Irodavezető úr
kiegészítése. Szükség lenne az összes intézménytől, beleértve a Polgármesteri
Hivatalt is a következő adatokra: használnak-e PET palackot, ha igen, milyen
mennyiségben, és milyen tervvel valósulhat meg a PET palackok kiváltása. A
határozat 2. pontja részben arról szól, hogy növelni kell az ivókutak számát. Örül,
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hogy összegyűjtötték a városban található ivókutakat és arra vonatkozóan is van
elképzelés, hogy hogyan lehetne ezek számát bővíteni. Ugyanakkor azt olvasta, hogy
a tűzcsapokra szerelhető ivócsapokat nem szorgalmazza a Bakonykarszt Zrt. és az
előterjesztő sem. Ez azért érdekes, mert az „ivocsap.hu” weboldalon együttműködő
partner a Fővárosi Vízművek. Érdemes lenne újragondolni, hogy az anyagban
szereplő problémák valóban fenn állnak-e az ivócsapokkal kapcsolatban. A határozat
3. pontja szerint: „Az önkormányzat szemléletformáló kampány keretében kívánja
felhívni a helyi lakosság figyelmét a vezetékes víz fogyasztásának előnyeire, illetve a
PET műanyag palackok veszélyeire. A Közgyűlés a szemléletformáló kampány
megterveztetésére felkéri a polgármestert.” Ehhez képest a tájékoztatóban az
önkormányzati cégek eddig megvalósult különböző szemléletformáló kampányairól
van szó. Ezek egyébként nagyon jók és sikeresek. Amennyiben sikeresen ki akarják
váltani a PET palackok használatát, akkor a lakosság széleskörű tájékoztatására,
szemléletformáló kampány lebonyolítására van szükség.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Bízik benne, hogy csak egy kis türelemre van szükség és elkészülnek az intézkedési
tervek, megvalósul a szemléletformáló kampány.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönte a tájékoztatót.

5. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére
pályázat kiírása
A / Pályázati felhívás elfogadása
B / Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
88/2019. (VI.17.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére szóló
pályázati felhívás elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére
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pályázat kiírása; A / Pályázati felhívás elfogadása” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Veszprém MJV 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 Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére szóló pályázati
felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint tartalommal elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri Dr. Mohos Gábor jegyzőt, hogy az előadóművészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a
munkakör
betöltésének
szabályairól
szóló
155/2017.
(VI.
15.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodjék a
pályázati felhívás közzétételéről.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős:
Dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
a 88/2019.(VI.17.) határozat 1. melléklete:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Veszprémi Petőfi Színház
igazgatói munkakörének betöltésére
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 39-41. §-ai alapján, figyelemmel az előadó-művészeti szervezet vezetőjének
választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Petőfi Színház (8200 Veszprém, Óváry F. u. 2.)
igazgatói munkakörének ellátására.
A munkaviszony tartalma:
Az igazgató feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban
Emtv.) 39-41. §-ai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. A munkaviszony
létesítésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő
foglalkoztatásra jön létre.
A vezetői betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- iskolai végzettség:
o szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség;
vagy
o jogász; vagy
o közgazdász szakképzettség
A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól
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a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság
Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország
Érdemes Művésze díjban részesített;
o a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és
mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett
személy mentesül.
szakmai gyakorlat:
o legalább ötéves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a
szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén pedig az ilyen
feladatkörben eltöltött idő; vagy
o legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat:
valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői
munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
eltöltött idő
egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
o

-

-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete
A javadalmazás:
A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A. §-ában
foglaltakra.
A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 5 év határozott időtartamra jön létre, 2020. február 01-től 2025. január 31-ig.
A munkába lépés napja:
2020. február 01.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a színház egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, a
színházszakmai tevékenység feltételeit,
- felelős az intézmény pénzügyi egyensúlyáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- törekszik az államháztartáson kívüli pályázati és támogatói források megszerzésére, növelésére,
- megbízatása idejére szóló perspektivikus művészeti és társulatfejlesztési tervet készít,
- felelős a fenntartói megállapodásban vállaltak teljesüléséért, a kiemelt előadó-művészeti szervezet
minősítés működési és szakmai feltételeinek folyamatos biztosításáért,
- gondoskodik az intézmény közönségkapcsolatának erősítéséről, a látogatottság növeléséről,
- megtervezi, kialakítja, fejleszti a színház nemzetközi kapcsolatait,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.
Az intézmény jogállása: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
Az intézmény tevékenységi köre:
Klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi műveket mutat be, a színházművészet hagyományait
ápoló, valamint megújítását célzó saját előadásokat hoz létre. Felnőtt- ifjúsági- és gyermek előadásait
Veszprémben a Petőfi Színházban és a Latinovits-Bujtor Játékszínben, valamint más helyszíneken
mutatja be, befogadóként más előadó-művészeti szervezetek, művészeti ágak előadásait tárja a
közönség elé. Más művészeti ágak alkotóival együttműködve támogatja a helyi kortárs művészek
tevékenységét. Veszprém város kulturális életének meghatározó szereplője, részt vesz a városi
ünnepségek, nagyrendezvények, fesztiválok szakmai előkészítésében és lebonyolításában.
Együttműködik a város egyéb intézményeivel, szervezeteivel, testvérvárosaival.
Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
2019. évi bevételek (ezer Ft-ban)
Intézményi működési költségvetési bevételek
- működési bevételek: 203.000
- működési célú támogatás Áht-on belülről: 104.000
- működési célú átvett pénzeszköz: 0
Irányító szervtől kapott támogatás:
- összesen: 410.112
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- ebből: normatív állami: 259.100
- ebből önkormányzati: 151.012
Bevételek összesen: 717.112
2019. évi kiadások (ezer Ft-ban)
Működési költségvetési kiadások
- személyi juttatások: 337.679
- munkaadót terh. jár. és szoc.hj. adó: 65.503
- dologi kiadások: 312.430
Felhalmozási költségvetési kiadások:
- beruházások: 1.500
- felújítások: 0
Kiadások összesen: 717.112
2019. évi engedélyezett létszám: 102 fő
Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetési módjával,
teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények:
A 2019. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos Fenntartói megállapodásban foglaltak szerint a
Veszprémi Petőfi Színház vállalja, hogy az Emtv. rendelkezésének megfelelően folyamatosan
biztosítja a „kiemelt” minősítésű besorolás megőrzését. Ennek érdekében a Színház:
Tevékenysége során megfelel a legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek. Gondoskodik
arról, hogy megfeleljen a kiemelt előadó-művészeti szervezettel szemben támasztott törvényes
feltételeknek. Gondoskodik arról, hogy a Színház társulatához tartozó művészek szakmai fejlődése
biztosított legyen. Ennek érdekében folyamatosan biztosítja a társulat fejlődéséhez szükséges szakmai
műhelymunka feltételeit, művészeti koncepciójában, évadtervében, szereposztási gyakorlatában a
társulati működéshez, a művészek fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja.
Társulatépítési koncepciójában hangsúlyosan érvényesíti a fiatal, pályakezdő művészek pályára
lépésével és szakmai fejlődésével kapcsolatos ágazati érdekeket. Repertoárja kialakítása során is
megkülönböztetett figyelmet fordít a társulatépítő műhelymunkára, a társulat tagjainak motiválására,
művészi fejlődésére.
A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen műszaki hátteret saját műszaki kiszolgáló
személyzettel biztosítja, mely személyzet alkalmas a színházi produkciók önálló lebonyolítására.
A Színház évadonként legalább 5 bemutatót tart a nagyszínpadon és 2 bemutatót a Játékszínben.
Évadonként legalább 170 előadást tart a nagyszínpadon és 60 előadást a Játékszínben, melynek
megvalósítása során legalább 75.000 fős fizető nézőszámot ér el a két játszóhelyén. Ezen
előadásokból saját előadásainak aránya 80 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai
eszközeinek és élő zenekarának, valamint művészeti szakmai személyzetének közreműködésével
megvalósított vendég társulatok előadásai.
Repertoárja kialakítása során kiemelten kezeli a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek
rendszeres bemutatását. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kortárs drámairodalom fejlesztésére,
elősegítve a kortárs magyar drámai művek létrehozását és színpadi bemutatását. Évadonként legalább
egy magyar drámát műsorra tűz. Kiemelt figyelmet fordít a magyar színházi hagyományok
bemutatására, ápolására.
Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály színház- és művészetszerető és értő
fiatalokká nevelésére, a hagyományos magyar színházművészet értékeinek és eredményeinek
bemutatására, megismertetésére. Évadonként legalább 2 különböző korosztálynak szóló gyermek és
ifjúsági bemutatót tart.
Együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti
szervezetekkel.
Évadonként legalább 5 alkalommal állandó játszóhelyén kívül, belföldön elsősorban a kulturális
szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban, illetve külföldön a Kárpát-medence magyarlakta
területein hoz létre előadásokat.
Évadonként legalább 1 sajátos karakterű, hazai/nemzetközi fesztiválon részt vesz.
A tartalmi követelmények további szempontjait és mutatóit a hatályos Fenntartói megállapodás
tartalmazza.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
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-

bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások
juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i) vagy az állami kitüntetés(ek), díj(ak) vagy a
tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata(i)
a szakmai/vezetői gyakorlatot bizonyító igazolás(ok)
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása 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 megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti
összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen zárt ülésen történő tárgyalást kér-e 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:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu) történő közzétételtől számított
30 munkanap.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Petőfi Színház igazgatói
pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
részére, illetve elektronikusan (pdf) formátumban a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell
benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Perlaki Claudia csoportvezető 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda, telefon: 88/549-194, email: cperlaki@gov.veszprem.hu
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, majd a
képviselő-testület a szakmai bizottság ülését követően az első közgyűlésen dönt a munkakör
betöltéséről.

A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
89/2019. (VI.17.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére szóló
pályázati eljárásban
a szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére
pályázat kiírása; B / Szakmai Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
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1. Veszprém MJV 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 Veszprémi Petőfi Színház igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó
pályázati eljárásban a szakmai bizottságba az előadó-művészeti szervezet
fenntartójának képviseletére:Némedi Lajos alpolgármestert és Dr. Strenner
Zoltánt, a Közjóléti Bizottság elnökét kéri fel.
2. A Közjóléti Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az előadó-művészeti szervezet
vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör
betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet 4. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint gondoskodjék a szakmai bizottság tagjainak
felkéréséről.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős:
Dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
6.

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

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
90/2019. (VI.17.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására szóló
pályázati felhívás elfogadásáról
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
döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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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. június 28.
Felelős:
dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
A 90/2019.(VI.17.)határozat 1. melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.)
Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő
kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2019. december 01-től 2024.
november 30-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az
intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok
gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- cselekvőképesség
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
- iskolai végzettség:
o szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy
o nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési
Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (Ennek hiányában a 2020. január 01-jét megelőzően
megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül kell igazolnia
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.)

13

az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének
megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
- egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- 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 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 kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44.
§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
- 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. augusztus 30.
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. december 01-től tölthető be.
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A Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
91/2019. (VI.17.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására szóló
pályázati eljárásban
a véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának 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. július 30.
Felelős: Dr. Mohos Gábor jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlaki Claudia csoportvezető
7.

Az Eötvös Károly Megyei
Szabályzatának jóváhagyása

Könyvtár

Szervezeti

és

Működési

Az előterjesztés előadója: Schreiber Márta igazgatóhelyettes
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 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
92/2019. (VI.17.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a
Könyvtár részére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Végrehajtásért felelős köztisztviselő: Perlaki Claudia kulturális csoportvezető
8.

A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: dr. Strenner Zoltán elnök

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 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
93/2019. (VI.17.) határozata

a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
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Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

programjának,

1. A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. számú mellékletében, a
szakmai programját a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja.
2. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szakmai programot, valamint a szervezeti
és működési szabályzatot jóváhagyó határozatot küldje meg az intézmény
vezetőjének.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: dr. Strenner Zoltán elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Angyal Éva irodavezető

9.

Egyebek

Egyéb ügyről a Bizottság nem tárgyalt.

Az Elnök kellemes pihenést kívánt a nyárra és a bizottság ülését 13.52 órakor
bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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