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A polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a sajtó képviselıit. A megválasztott 18 képviselıbıl 17 fı van jelen, a
Közgyőlés határozatképes.
A hónap mővészeti együttese a 10 éves Gizella Nıi Kar. A szót átadta Borbásné
Gazdag Gabriella karvezetı asszonynak.

Borbásné Gazdag Gabriella:
Szeretettel köszöntötte a jelen levıket a 10 éves Gizella Nıi Kar nevében. Nagy
megtiszteltetés, hogy a 10 éves jubileumi koncert után a Közgyőlés ülésén
énekelhetnek. A kórus megalkotta magáról azt a képet, melyet szeretne közölni.
Kialakult a kórust jellemzı hangzásvilág, éneklési stílus. Kialakult továbbá a kórus
repertoárja, mely a reneszánsztól napjainkig felöleli a nıi alkotások legjavát. A
repertoár részei többek között: Pergolesi: Stabat Mater, Britten: Ceremoni of
Carols, Rossini: 3 szent ének, valamint a jubileumi CD-n felhangzó Britten: Missa
Brevis és Brahms: 4 ének. Számos rádiófelvételük, országos elismerésük mellett
nemzetközi versenyen második díjat értek el, ami azt mutatja, hogy a kórus magasra
helyezte az elérni kívánt zenei színvonalat. 2002 óta Európa több országában
öregbítették Veszprém város kulturális hírnevét. Énekeltek Ausztriában,
Olaszországban, Szlovákiában, Hollandiában és többször Erdélyben. A jövıbeni
terveik között szerepel, hogy ismét megmérettessék magukat nemzetközi
kórusversenyen, több jótékonysági koncertet szeretnének adni. Fontos számukra,
hogy az éneklést karitatív tevékenységgel kapcsolják össze. Folytatni szeretnék a
Dubniczay-palotában megkezdett zenés tárlatvezetést. 2013-ban is folytatják a
közös, nemzetközi produkciókat. A Leobendorfi osztrák zeneiskolával
együttmőködve Brahms 4 éneket szólaltatják meg, illetve Marco Sollini olasz
zongoramővésszel folytatják a 2012-ben elkezdett együttmőködést. A mai
alkalommal 4 kórusmővet adnak elı: Halmos: Jubilte Deo, Sweelinck: 134. zsoltár,
Bartók: Leánynézı, Bárdos: Aranyszárnyú angyal.

Ezt követıen a Közgyőlés tagjai és a jelen lévık meghallgatták a kórusmőveket.
Porga Gyula:
Köszönetét fejezte ki, biztos benne, hogy ez a hangulat jó hatással lesz a Közgyőlés
mai munkájára. A születésnapi koncert alkalmával már kifejezte gratulációját, ezt a
Közgyőlés nevében tolmácsolta. Az elmúlt 10 év elegendı volt ahhoz, hogy a város
nagy múltú kórusai mellé emelkedett a Gizella Nıi Kar. Sok erıt kívánt a további
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idıszakhoz. A Kórus tagjait egy Veszprém sállal ajándékozta meg, melyet
jelképesen átadott karnagy asszonynak.

(A polgármester átadta az ajándékot Borbásné Gazdag Gabriellának.)

Porga Gyula:
A Közgyőlés 2012. november 29-ei ülésén Hartmann Ferenc képviselı úr kérdést
intézett a polgármesterhez, melyre írásban válaszolt. Kérdezte Hartmann Ferenc
képviselı urat, hogy elfogadja-e a kérdésre adott választ?

Hartmann Ferenc:
Reményét fejezte ki, hogy a VE-SPA 2008. Ingatlanberuházó és Ingatlanhasznosító
Kft. jót áll a korábbi kötelezettségeiért és nem kell a Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-nek kezesi felelısség érvényesítése kapcsán több tízmillió forintot
fizetni. Bízik abban, hogy a válasz e szerint alakul, a valóság ezt fogja alátámasztani.

Porga Gyula:
A Közgyőlés 2012. november 29-ei ülésén Nagy Piroska képviselı asszony kérdést
intézett Némedi Lajos alpolgármester úrhoz. A választ írásban képviselı asszony és
a Közgyőlés tagjai is megkapták. Kérdezte Nagy Piroska képviselı asszonyt, hogy
elfogadja-e a kérdésre adott választ?

Nagy Piroska:
Bízik abban, hogy úgy lesz, ahogyan Némedi Lajos alpolgármester úr válaszában
írta, így a választ elfogadta.

Porga Gyula:
A Közgyőlés novemberi ülésén Gerstmár Ferenc képviselı úr szintén kérdést
intézett Némedi Lajos alpolgármester úrhoz, melyre a választ írásban megkapta.
Kérdezte Gerstmár Ferenc képviselı urat, hogy elfogadja-e a kérdésre adott
választ?
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Gerstmár Ferenc:
Kérdését a központi ügyelettel kapcsolatban tette fel, miszerint sikeres volt-e az
egyeztetés a háziorvosokkal? Az írásos válaszból kiderült, hogy az egyeztetések a
november 29-ei Közgyőlés ülést követıen történtek meg. Az írásos válaszban az
szerepel, hogy az egyeztetés december 12-én, hétfın történt. Itt elírás van,
nyilvánvalóan erre december 10-én került sor. A válaszból az derült ki számára,
hogy a kérdés feltevéséig nem volt egyeztetés. A rendkívüli Közjóléti Bizottság
ülésén elhangzott, a levelében szereplı információk biztatóak. A további
egyeztetésekhez jó munkát kívánt. A választ elfogadta.

Porga Gyula:
Tájékoztatta a jelen lévıket, hogy a Közgyőlés mai ülésére interpellációt nyújtott be
Gerstmár Ferenc képviselı úr.
Gerstmár Ferenc:
Interpellációjának címe: „Mi valósult meg eddig az önkormányzati
intézmények energiatanúsítását célzó programtervbıl?”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2011. október 27-ei
ülésén az „Önkormányzati intézmények energiatanúsítását célzó programterv 20112013.” címő munkaanyag tartalmát megismerte, a programtervben meghatározott
intézményi idıterv és költségigény kimutatását tudomásul vette. A Közgyőlés
felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen az energiatanúsítási program végrehajtása
iránt. 2012. júniusában az energiastratégia végrehajtásának elsı évérıl szóló
beszámolóban azt olvashattuk, hogy az energiatanúsítás a Városháza tekintetében
készült el, a további feladatok elindítása, és a fedezet biztosítása folyamatban van.
Milyen intézkedések történtek ezen a területen az elmúlt fél évben? Az
energiastratégia eredetileg még azt irányozta elı, hogy az Önkormányzat 2011-ben
elvégzi saját intézményeinek energiatanúsítását. Az egyes auditok eredményeit az
érintett intézményekben jól láthatóan kifüggeszti. Ehhez képest a tavaly októberi
döntés már egy hosszabb idıtartamra húzta szét a feladat végrehajtását. Milyen
ennek az utóbbi ütemtervnek az idıarányos megvalósulása? Várom megtisztelı
válaszát.

Porga Gyula:
A Közgyőlés 2011-ben hároméves programról döntött, melyre 2011-ben közel
kétmillió forintot, 2012-ben 7 millió forint feletti összeget irányzott elı. 2013. évre
közel 10 millió forintot terveznek erre a célra. Ezt a feladatot fejlesztési hitelbıl
szerették volna megvalósítani. Mivel nem érkezett ajánlat, ezért indokolt a jövı év
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elején a program újragondolása. Az Önkormányzat újabb intézményekkel bıvült,
erre való tekintettel új ütemterv készítése szükséges. Jelentıs forrást igényel a
tanúsítványok elkészíttetése. Bízik benne, hogy jövı év elején a Közgyőlés olyan
döntést tud hozni, melynek elsı eredményeit az év második felében már
tapasztalhatják. Kérdezte Gerstmár Ferenc képviselı urat, hogy elfogadja-e az
interpellációra adott választ?

Gerstmár Ferenc:
Polgármester úr válasza számára azt jelenti, hogy a 2011. október 27-ei ülésen
hozott döntés megalapozatlan volt, a Városháza felmérésén kívül azóta nem történt
semmi ebben az ügyben. A választ nem fogadta el.

A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 4 nem ellenében a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
395/2012. (XII.20.) határozata
Gerstmár Ferenc képviselı interpellációjáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése elfogadta Porga Gyula
polgármester Gerstmár Ferenc képviselı interpellációjára adott válaszát.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Porga Gyula
polgármester
Napirend elıtti kérdések:
Forgóné Kelemen Judit:
Mint ismeretes a város vezetése mellett mőködik egy Gazdasági Tanácsadó
Testület. Kérdésem arra irányul, hogy kikérték-e ennek a testületnek a véleményét a
2013-as év tervezésekor? Milyen tanácsokat kapott a város vezetése a 2013-as évre
vonatkozóan, illetve mit tanácsoltak és mi valósult meg 2012-ben ennek a
testületnek a javaslatára? Milyen formális és informális megbeszélések zajlottak
ebben az évben? Várom megtisztelı válaszát.
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Porga Gyula:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési
koncepcióját a Közgyőlés 2012. november 29-ei ülésén tárgyalta. Akkor is
elmondta, hogy a koncepció összeállítása úgy készült, hogy nem volt elfogadott
országos költségvetés. Számos bizonytalanságot tartalmazott, az igények és a tények
furcsa ötvözete jelent meg. A koncepció elkészítésében a Gazdasági Tanácsot nem
szokták bevonni. Reményei szerint az Önkormányzat költségvetését a Közgyőlés a
februári ülésen fogja tárgyalni. 2012-ben több alkalommal végignézték a város
költségvetését. A tanácsadó testület számos megállapítást tett, melyek elsısorban a
mőködési kiadások csökkentésére vonatkoztak. Voltak olyan tanácsok is, melyeket
nem fogadott meg, hiszen mégiscsak politikai döntéseket hoznak. Számos olyan
indok van, ami nem egy racionális pénzügyi döntés, más szempontokat is
figyelembe kell venni. Ezek az ülések nemcsak formálisak, a tagokkal személyes
kapcsolatban áll. Tudásukat gyakran igénybe veszi. Kérdezte Forgóné Kelemen
Judit képviselı asszonyt, hogy elfogadja-e a kérdésre adott választ?
Forgóné Kelemen Judit:
Konkrétabb dolgokra lett volna kíváncsi. Véleménye szerint a testületnek nem
kimondottan csak a költségvetést érintıen lehetnének javaslatai, hanem a gazdasági
stratégiával, az iparfejlesztéssel, a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban is. A választ
nem fogadta el.
Porga Gyula:
A Gazdasági Tanácsadó Testületet nem jogszabály alapján hozták létre, hanem
polgármesterként kérte fel ıket a tanácsadásra. Hadd legyen a saját döntése az, hogy
mit vár el ettıl a testülettıl.
Kérdést kíván feltenni Forgóné Kelemen Judit képviselı asszony Némedi Lajos
alpolgármester úrnak.

Forgóné Kelemen Judit:
A Kormány bejelentése szerint 10 %-kal csökkentik jövı évben a rezsiköltségeket.
Kérdezem, hogy realizálódik ez a távfőtés díjában, Veszprémben? A VKSZ
gazdálkodását hogy befolyásolja majd a díjcsökkentés? Valóban 10 % lesz-e a 10 %?
(A távfőtés díjának csak az egyik összetevıje a gáz ár.) Mikortól várhatják a
távfőtéses lakásokban élık a csökkentett főtésszámlát? Várom megtisztelı válaszát.

Némedi Lajos:
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A feltett kérdésére 15 napon belül írásban fog válaszolni.

Katanics Sándor:
A Közgyőlés 2012. november 29-ei ülésén, a 2. napirendi pont tárgyalásakor – ami
az Önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló volt – azt
kérte polgármester úrtól, hogy a Közgyőlés foglalkozzon a várost érintı nagy
beruházások kommunikációs költségének részleteivel (a körforgalom építése, a
belvárosi rehabilitáció, egyéb beruházások, projektek költségei), ahol uniós
támogatást kapott az Önkormányzat. Ezen támogatások komoly tétele a
kommunikációs költségek. Polgármester úr erre azt a választ adta, hogy nem tartja
fontosnak külön napirendként kezelni ezt, de ha kéri, akkor azokról részletes
kimutatást fog kérni a Pro Veszprém Kft. ügyvezetı igazgatójától, azt eljuttatja
minden képviselınek. Eddig ezt nem kaptam meg. Van olyan érzése, hogy ez az
ígéret feledésbe merült. Tart attól, hogy nem véletlenül van egyfajta törekvés arra,
hogy ez a kérés feledésbe merüljön. Kérdezte polgármester úrtól, miért nem
hajlandóak a nyilvánosságot tájékoztatni arról, hogy fontos uniós támogatással
megvalósuló beruházások felhasználása hogyan történik meg? Szeretné, ha ezt a
kimutatást a képviselı-testület, a város minden érdeklıdı polgára is
megismerhetné.
Porga Gyula:
A Pro Veszprém Kft. ügyvezetı igazgatója írásos választ adott Katanics Sándor
képviselı úrnak. A kérés összetettebb, hiszen nemcsak a Pro Veszprém Kft. által
zajlanak beruházások a városban. Rosszul esik, hogy képviselı úr a legrosszabbat
feltételezi, mintha polgármesterként titkolni valója lenne. Képviselı úr kérdését
2012. november 29-én tette fel. Idı szükséges a részletes kimutatás elkészítéséhez,
amihez kérte a türelmet. A feltett kérdés óta egy hónap sem telt el. Ígéretet tett arra,
hogy a választ képviselı úr még az idén meg fogja kapni. Kérdezte Katanics Sándor
képviselı urat, hogy elfogadja-e a kérdésre adott választ?
Katanics Sándor:
Megköszönte polgármester úr válaszát. A Közgyőlés októberi ülésén napirend elıtti
kérdésében foglalkozott egy várost érintı közvélemény-kutatással. Polgármester úr
akkor azt mondta, hogy kérdésével forduljon a közvélemény-kutatást végzıhöz,
nevezetesen a Bakony-Balaton Média Kft-hez. Felvette a kapcsolatot a
közvélemény-kutatást végzıkkel. A kutatás kérdéseit ismeri. A kérdések jelentıs
része városi ügyekkel foglalkozik, az intézményrendszert, azok megítélését méri fel,
a Közgyőlés munkáját ítéli meg különbözı aspektusból, ami tartozik a képviselıkre.
Meggyızıdése, hogy az Önkormányzatnak ehhez köze van. Információja szerint
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nemcsak úgy adott ki az Önkormányzat adatokat, hogy azt megvásárolták. Azt
gondolja, hogy ehhez a közvélemény-kutatáshoz az Önkormányzat kapcsolódik.
Ennek szeretne a végére járni. Egyelıre csak gyanút fogalmazhat meg, miszerint a
kommunikációs költségek ezt a közvélemény-kutatást segítették. A Pro Veszprém
Kft. által kapott válasz tartalmi részt nem tartalmazott. Azt állították, hogy a
kommunikációs feladatokat ık végezték. Nem érti, hogy ilyen uniós beruházások
esetén hogyan lehet olyan szegényes honlappal rendelkezni, mint amilyennel a Pro
Veszprém Kft. rendelkezik. Az ügyvezetı igazgatót lehetetlen elérni telefonon, nem
igazán veszik fel a kapcsolatot a képviselıvel. Levelet írt a Bakony-Balaton Média
Kft-nek is, akik a Hunyadfalvi Ügyvédi Irodán keresztül utasították el azzal, hogy
semmilyen választ nem hajlandóak adni a közvélemény-kutatással kapcsolatban.
Önkormányzati képviselıként fordult a Kft-hez. Elıbb-utóbb ki fog derülni az
igazság. Véleménye szerint ezt célszerő lenne segíteni, ellenkezı esetben meg fogja
keresni a hivatalos fórumokat, hogy megkérdezze, mi is történik itt valójában.
Véleménye szerint az ügyet nem kezelik súlyának megfelelıen. A választ nem
fogadta el.
Porga Gyula:
Katanics Sándor képviselı úr csalódni fog, hogyha az adatokat meglátja és ezt az
összeesküvés elméletet vizionálja.

Nagy Piroska:
A Parlament a 2012. évi CXX. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységérıl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról döntött a közelmúltban. A 2013. január 1-jén
hatályos törvényben foglaltakat kell alkalmaznunk a Közterület Felügyeletre,
amelyben szerepel a kényszerítı eszköz használat jogosultsága is. Kérdezem a
Tisztelt Polgármester úrtól, létrejön-e önálló rendészeti szerv, mennyire változik a
Közterület Felügyelet szerepe az Önkormányzaton belül? Született-e már
együttmőködési megállapodás az új törvény értelmében a rendırség és az
Önkormányzat között? Ki lesz jogosult gyakorolni a szakmai tevékenység feletti
felügyeletet?
Porga Gyula:
A feltett kérdésre 15 napon belül, írásban fog válaszolni.
A polgármester a napirendek elfogadása elıtt tájékoztatást adott a „Jelentés a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról”.
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
396/2012.(XII.21.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 268/2012.
(IX.14.), a 282/2012. (IX.14.), a 287/2012. (IX.14.) közgyőlési határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
A 280/2012. (IX.14.) határozat 3. és 4. pontjának végrehajtási határidejét a 2013.
január 31-i ülés napjáig, a 319/2012. (X.26.) határozat végrehajtási határidejét pedig
2012. december 31. napjáig a Közgyőlés meghosszabbítja.
A 288/2012. (IX.14.) és a 329/2012. (X.26.) határozatok végrehajtásával
kapcsolatos elıterjesztések szerepelnek a Közgyőlés 2012. december 20-i ülésének
napirendjei között.
Porga Gyula:
Tájékoztatta a Közgyőlés tagjait, hogy Angyal Éva irodavezetı asszony sürgısségi
indítványt nyújtott be „a VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali

Intézménye és Gondozóháza átmeneti ellátást biztosító részlegének állami
fenntartásba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatala” címmel.
A polgármester sürgısségi indítványt nyújtott be „Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának a
módosítása” címmel.
A polgármester második sürgısségi indítványa „A BAKONYKARSZT Zrt-vel

kötött, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep és zárt rendszerő
csapadékcsatorna hálózat üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési
szerzıdés módosítása” címő napirendi pont.
Mindhárom napirendi pont sürgısséggel való tárgyalásának indokolását a
Közgyőlés tagjai írásban megkapták.
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Hartmann Ferenc:
Ügyrendi jelzés keretében elmondta, hogy a Közgyőlés gyakran tárgyal sürgısséggel
indítványokat, számos esetben ezeket jogszerően teszi. Véleménye szerint akkor
járnának el az elıírásoknak megfelelıen, ha ezek a napirendi pontok is felkerülnek a
honlapra. Kérte, hogy a jövıben ennek megfelelıen járjanak el.

Porga Gyula:
A felvetést jogosnak tartotta, a jövıben így fognak eljárni.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
397/2012.(XII.21.) határozata
sürgısségi indítvány napirendre vételérıl „a VMJV „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza átmeneti ellátást
biztosító részlegének állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó döntések
meghozataláról” címmel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadta a VMJV
„Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza átmeneti ellátást biztosító
részlegének állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó döntések meghozataláról” címő
elıterjesztés sürgısséggel történı tárgyalását.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Porga Gyula
polgármester

A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésnek
398/2012.(XII.21.) határozata
sürgısségi indítvány napirendre vételérıl „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának
módosításáról” címmel
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadta „Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának
módosításáról” címő elıterjesztés sürgısséggel történı tárgyalását.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Porga Gyula
polgármester

A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésnek
399/2012.(XII.21.) határozata
sürgısségi indítvány napirendre vételérıl „a BAKONYKARSZT Zrt-vel
kötött, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep és zárt rendszerő
csapadékcsatorna hálózat üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési
szerzıdés módosítása” címmel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadta „a
BAKONYKARSZT Zrt-vel kötött, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep és zárt
rendszerő csapadékcsatorna hálózat üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési szerzıdés
módosítása” címő elıterjesztés sürgısséggel történı tárgyalását.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
Ismertette az ülés forgatókönyvét.
Egyebekben tárgyalandó napirend:
- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula polgármester

Az Önkormányzat 2012. II. félévi munkaterve a következı napirendeket
tartalmazza, melyek tárgyalására nem kerül sor:
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1. A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Városfejlesztési Stratégiájának továbbfejlesztése

Integrált

B.) Veszprém Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem közös
gazdasági stratégiájának jóváhagyása
Az IVS elıkészítését és jóváhagyását megelızıen szükséges a napirenden lévı
Településfejlesztési Koncepció kidolgozása és jóváhagyása. A Közgyőlés mai
ülésén tárgyalja ezt a napirendi pontot. A Stratégia tárgyalására elıreláthatólag a
Közgyőlés 2013. júniusi ülésén kerül sor.
A napirendek meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
400/2012.(XII.21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jelen ülésének
napirendjét a következık szerint határozza meg:
Napirendek:
1.

A VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza
átmeneti ellátást biztosító részlegének állami fenntartásba vételéhez
kapcsolódó döntések meghozatala
Elıadó: Angyal Éva
irodavezetı

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
intézmények alapító okiratának módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

3.

A BAKONYKARSZT Zrt-vel kötött, szennyvízcsatorna hálózat,
szennyvíztisztító telep és zárt rendszerő csapadékcsatorna hálózat
üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési szerzıdés módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
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4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

5.

A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

6.

A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl
szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálata
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

7.

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

8.

Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı
igazgatója munkaviszonyának meghosszabbításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

9. A.) Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú
Nonprofit Kft-vel a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás
biztosítására
B.) Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú
Nonprofit Kft-vel az étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosítására
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
10. A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési
Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdéstervezetek jóváhagyása a víziközmővagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény alapján
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Elıadó: Porga Gyula
polgármester
11. A.) A Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési szerzıdés kiegészítés tervezetek jóváhagyása a víziközmővagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény alapján
B.) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. Alapszabályának módosításáról és
kiegészítésérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
12. Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító
Okiratának módosításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
13. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása a belsı ellenırzési feladatellátás vonatkozásában
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
15. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
16. Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész
belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz biztosított
önrész kiegészítésének kötelezettségvállalásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
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17. Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I.
ütem (Adatgyőjtés-helyzetelemzés (I. kötet), Településfejlesztési Koncepció
(II. kötet))
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
18. A.)

Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására
irányuló 2 éves idıtartamú közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyásáról

B.)

Megállapodás jóváhagyása a
visszamenıleges megtérítésérıl

Balaton

Volán

Zrt.

költségeinek

C.)

A 2012. decemberi ünnepi helyi járati menetrend jóváhagyása

Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
19. Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók
iskolatej programban történı részvételére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
20. Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
21. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról, valamint Veszprém város
közép-európai kapcsolatainak erısítésérıl, és fejlesztésérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
22. Tájékoztató infokommunikációs pontok telepítésérıl
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
23.

Egyebek

Napirendek tárgyalása:
1.

A VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza átmeneti ellátást biztosító részlegének állami
fenntartásba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatala
15

Elıadó: Angyal Éva
irodavezetı

Angyal Éva:
Az elıterjesztés szöveges részében jelezte, hogy a tegnapi nap folyamán
megbeszélés volt a Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóságon, ahol az
intézmény átadásával kapcsolatos technikai lebonyolításról volt szó.
Gerstmár Ferenc:
A Közgyőlés rendkívüli ülésén úgy tőnt, hogy az intézmény alapító okiratának
módosítása technikai dolog. Ehhez képest a Közgyőlés sürgısségi indítvánnyal
tárgyalja újra az elıterjesztést. Kérdezte, hogy mit akar a Kormányzat ezzel a
területtel? Meglehetısen kaotikus állapotnak tőnik, hogy az utolsó pillanatokban
történnek ilyen változások. Erre utalhat az is, hogy az elıterjesztésben „2013. január
31-ével jön létre a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye”, a
határozati javaslatban ez a dátum már 2013. január 1-jei dátummal szerepel.
Kérdezte, hogy mi a pontos dátum? Mennyire világos a kormányzati szándék,
mennyire tud majd jól továbbmőködni két különbözı intézmény? A szakmai
munkát befolyásolhatja-e a kialakult kaotikus állapot?
Porga Gyula:
Angyal Éva irodavezetı asszony politikai választ nem fog tudni adni a feltett
kérdésre. A jelenlegi elıterjesztés egy jogszabály végrehajtásáról szól. Az átalakuló
önkormányzati rendszer egyik eleme, amit lehet kaotikusnak minısíteni. Véleménye
szerint egy kiszámíthatóbb, finanszírozhatóbb jövı lehet, ha az állami és az
önkormányzati feladatok elvállnak egymástól. Ez igaz a közoktatás, a kulturális- és a
szociális élet területére egyaránt.
Angyal Éva:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az intézményt 2013. január 1-jétıl kell átadni.
Az elírásért elnézést kért. A szakmai munka tovább folytatódik, hiszen az
Önkormányzat saját intézményét adja át, és az Önkormányzatnak jön létre egy új
intézménye. A határidı december 15-e volt, ezért tárgyalta a Közgyőlés rendkívüli
ülésen december 12-én. Sajnos nem volt egyértelmő a jogszabály, az értekezleten
kiderült, hogy többeknek nem. A rendkívüli ülésen hozott határozatot vissza kell
vonni. A szakmai munka tovább folytatódik, az eddigi intézményvezetı, Krámli Ida
megbízást kap az önkormányzati intézmény vezetésére. A szervezeti egység
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vezetıje hosszú ideje a Gondozóházban dolgozik, ellátja a szakmai feladatokat,
tehát ott is biztosítva lesz a folyamatosság.
Forgóné Kelemen Judit:
Kérdezte, hogy a jelenlegi átalakítás befolyásolja-e az eddig benyújtott pályázatokat?
Abban az esetben, ha igen, mi várható ezzel kapcsolatban?
Porga Gyula:
A jelenlegi helyzet nem rendkívüli, hiszen az oktatási intézmények esetében is van
benyújtott és elnyert pályázata az Önkormányzatnak. Az intézmények állami
fenntartásba kerülnek, külön megállapodást igényel, hogy a projekt végrehajtása
kinek a feladata lesz. A kulturális intézményrendszer esetében ugyanez a helyzet. Ez
az átadás-átvétel egyik eleme.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
401/2012. (XII.20.) határozata
a VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza átmeneti ellátást biztosító részlegének állami fenntartásba
vételéhez kapcsolódó döntések meghozataláról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. január 1-jei
hatállyal létrehozza a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézményét, és a határozat 1. mellékletét képezı Alapító Okiratot jóváhagyja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 387/2012.
(XII. 13.) számon hozott határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Göllesz Viktor
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Alapító Okiratát és az azt jóváhagyó
közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.
Határidı: 2012. december 21.
Felelıs: dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
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4. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy az Alapító Okiratot küldje
meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának, és a
mőködési engedélyeztetés lefolytatásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2012. december 21.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
5./ A Közgyőlés tudomásul veszi Krámli Idának, a VMJV „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza intézményvezetıjének a
fennálló határozott idejő vezetıi megbízásáról 2012. december 31. napjával
történı lemondását. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy az
intézményvezetıi (magasabb vezetıi) megbízás megszőnésével kapcsolatos
munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2012. december 28.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Kovács Judit csoportvezetı
6. A Közgyőlés 2013. január 1. napjától megbízza Krámli Idát a Göllesz Viktor
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményvezetıi (magasabb
vezetıi) feladatainak ellátásával, a magasabb vezetıi megbízásra kiírandó
pályázati eljárás eredményes lezárásáig. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula
polgármestert, hogy az intézményvezetıi (magasabb vezetıi) megbízással
kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2012. december 28.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Kovács Judit csoportvezetı
7./ A Közgyőlés felkéri a Közjóléti Bizottságot, az intézményvezetıi pályázati
felhívás tartalmának meghatározására.
Határidı: 2013. január 21.
Felelıs: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
8. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert és utasítja Krámli Ida
intézményvezetıt, hogy az állami fenntartásba kerülı intézmény átadásátvételével kapcsolatban mőködjön együtt az átadás-átvételi eljárás levezetıjével.
9. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletét
képezı megállapodás kiegészítésérıl gondoskodjon, és a kiegészítést követıen a
megállapodást írja alá.
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Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
intézmények alapító okiratának módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
A tegnapi napon már elmondta, hogy a Magyar Államkincstár bizonyos
módosításokat javasolt. Nem mindegyik javaslattal értettek egyet, azonban a precíz
végrehajtáshoz szükséges az alapító okiratok módosítása. Felhívta a figyelmet, hogy
az elfogadáshoz minısített többségő szavazás szükséges mind a 13 intézmény
esetében.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
402/2012. (XII.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító
Okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém
Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény, mint költségvetési
szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a jelen határozat mellékletében
szereplı tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi
Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó
közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában: 2013. január 1.
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2-es pont vonatkozásában: 2012. december 28.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
Az intézkedés végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
403/2012. (XII.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje intézmény alapító
okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje, mint költségvetési szerv Alapító
Okiratát Módosító Okiratot a jelen határozat mellékletében szereplı
tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje
Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában: 2013. január 1.
2-es pont vonatkozásában: 2012. december 28.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
Az intézkedés végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:

Angyal Éva irodavezetı

A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
404/2012. (XII.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény alapító okiratának
módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém Megyei
Jogú Város Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a jelen
határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
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2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítı Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Alapító Okiratát Módosító
Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában: 2013. január 1.
2-es pont vonatkozásában: 2012. december 28.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
Az intézkedés végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
405/2012. (XII.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza intézmény alapító okiratának módosításáról
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém
Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. január 1-jei hatállyal
jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy - a Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda
irodavezetıje útján - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában mőködı, Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza Alapító Okiratát
Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es pont vonatkozásában: 2013. január 1.
2-es pont vonatkozásában: 2012. december 28.
Felelıs: Dr. Mohos Gábor jegyzı
Az intézkedés végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
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A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
406/2012. (XII.20.) határozata
a Bóbita Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Bóbita
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Bóbita Körzeti Óvoda
Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es ponthoz: 2013. január 1.
2-es ponthoz: 2012. december 27.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné, Oktatási és Sport Irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
407/2012. (XII.20.) határozata
a Csillag Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Csillag Úti
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Csillag Úti Körzeti
Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es ponthoz:
2-es ponthoz
Felelıs:

2013. január 1.
2012. december 27.
dr. Mohos Gábor jegyzı
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Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné Oktatási és Sport Irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
408/2012. (XII.20.) határozata
az Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlés Egry Úti Körzeti
Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a jelen
határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az Egry Úti Körzeti Óvoda
Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es ponthoz:
2013. január 1.
2-es ponthoz
2012. december 27.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné Oktatási és Sport Irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
409/2012. (XII.20.)határozata
a Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kastélykert
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Kastélykert Körzeti
Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.
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Határidı:
1-es ponthoz:
2013. január 1.
2-es ponthoz
2012. december 27.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné Oktatási és Sport Irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
410/2012. (XII.20.). határozata
a Ringató Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Ringató
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Ringató Körzeti Óvoda
Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es ponthoz:
2013. január 1.
2-es ponthoz
2012. december 27.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné Oktatási és Sport Irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
411/2012. (XII.20.) határozata
a Vadvirág Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Vadvirág
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal jóváhagyja.
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2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Vadvirág Körzeti
Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es ponthoz:
2013. január 1.
2-es ponthoz
2012. december 27.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs:
Schindler Lászlóné Oktatási és Sport Irodavezetı

A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
412/2012. (XII.20.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Alapító
Okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kabóca
Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Alapító Okiratának
egységes szerkezető módosítását a jelen határozat mellékletében szereplı
tartalommal, 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Kabóca Bábszínház és
Gyermek Közmővelıdési Intézmény Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az
azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában:
2-es pont vonatkozásában:
Felelıs:

2013. január 1.
2012. december 28.
dr. Mohos Gábor jegyzı

Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
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A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
413/2012. (XII.20.) határozata
a Mővészetek Háza Alapító Okiratának módosításáról
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Mővészetek
Háza Alapító Okiratának egységes szerkezető módosítását a jelen határozat
mellékletében szereplı tartalommal, 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Mővészetek Háza
Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.

Határidı:
1-es pont vonatkozásában:
2013. január 1.
2-es pont vonatkozásában:
2012. december 28.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
414/2012. (XII.20.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezető módosítását a jelen
határozat mellékletében szereplı tartalommal, 2013. január 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére.
Határidı:
1-es pont vonatkozásában:
2-es pont vonatkozásában:
Felelıs:

2013. január 1.
2012. december 28.
dr. Mohos Gábor jegyzı
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Az elıkészítésért és a végrehajtásért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
3.

A BAKONYKARSZT Zrt-vel kötött, szennyvízcsatorna hálózat,
szennyvíztisztító telep és zárt rendszerő csapadékcsatorna hálózat
üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési szerzıdés módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
415/2012. (XII.21.) határozata
a BAKONYKARSZT Zrt-vel kötött, szennyvízcsatorna hálózat,
szennyvíztisztító telep és zárt rendszerő csapadékcsatorna hálózat
üzemeletetésével kapcsolatos üzemeltetési szerzıdés módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„BAKONYKARSZT Zrt-vel kötött, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító
telep és zárt rendszerő csapadékcsatorna hálózat üzemeletetésével kapcsolatos
üzemeltetési szerzıdés módosítása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az 1.
sz. mellékletében csatolt Üzemeltetési szerzıdés módosítást.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Üzemeltetési szerzıdés
módosítást aláírja.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı: 2012. 12. 31.
4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésének módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
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Porga Gyula:
Az elıterjesztéshez kiegészítı határozati javaslatot nyújtott be, ami idıközben
megváltozott. Elmondta, hogy a Közgyőlés november 29-ei ülését követıen
rendkívüli Közgyőlés összehívására került sor, mert az OTP Bank bizonyos feltételt
szabott a hitelszerzıdés megkötéséhez. Idıközben a korábbi álláspontjukat
megváltoztatták, az Önkormányzattól folyószámla-hitel igénylést kérnek, nem pedig
mőködési hitel igénylést. Tegnap este történt egyeztetést követıen újabb módosítás
történt, melyet a Közgyőlés tagjai az ülést megelızıen kaptak meg. A határozati
javaslat 3. pontjában történt módosítás: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése jóváhagyja, hogy további 500 millió forint összegő likvidhitel felvételét 2013. január
1. és 2013. június 30. közötti idıtartamra. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására”. Az eredetileg kiküldött
határozati javaslat 4. pontja törlésre került, az 5. pontban az 500 millió forint
mőködési hitel igénylés helyett likvidhitel igénylés került. A határozati javaslat
utolsó pontja annyival egészül ki, hogy az ingatlanok biztosítási kötvényén az OTP
Bank kedvezményezettként szerepel. Megköszönte képviselıtársai megértését. Bízik
abban, hogy a határozati javaslat minden szempontból megfelel a kívánalmaknak.
Nagy Piroska:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek.
Hartmann Ferenc:
Az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetben
közel 30 szerzıdés szerepel, melynek értelmében több tízmillió forint összeget fizet
ki az Önkormányzat különbözı szakértıknek. A közelmúltban a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság megvizsgálta ezeket a szerzıdés-teljesítéseket és súlyos
hiányosságokat állapított meg. A Bizottság jegyzıkönyvébıl idézett egy mondatot:
„…hiányoltuk a teljesítésigazolást, a konkrét tevékenység igazolását a bemutatott számlák
mellıl, valamint több esetben a szerzıdı fél részérıl és a teljesítésigazolás elfogadását a megbízó
részérıl.” Kérdezte, hogy szükség van-e ezekre a szerzıdésekre, különös tekintettel
az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére? Milyen intézkedéseket tesz a város
vezetés annak érdekében, hogy ezek a szerzıdések jog- és szabályszerőek legyenek?
Porga Gyula:
Az elıterjesztésben szereplı megbízási szerzıdések lényegesen kevesebb összeget
tartalmaznak a korábbi évekhez képest. Mindegyik szerzıdés esetében szükséges
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megvizsgálni, hogy mi az ami szükséges és mi az, ami esetleg nem. A szerzıdések
felülvizsgálatára január hónapban szokott sor kerülni. Eddig is az volt a cél, hogy a
legszükségesebb feladatokat lefedjék ezek a szerzıdések. Végig kell gondolni azt,
hogy a költségeket hogyan lehet tovább csökkenteni. Ígéretet tett arra, hogy a
teljesítésigazolásokat meg fogják vizsgálni.
Nagy Piroska:
Ügyrendi jelzés keretében elmondta, hogy a Pénzügy és Költségvetési Bizottság
eleget téve az SZMSZ-ben és az ügyrendjében foglaltaknak valóban bekérte a
megbízási szerzıdéseket, melyeknek az áttekintése folyamatban van. Amint a
Bizottság a munkát befejezte, azt követıen a megállapításokat a Közgyőlés elé fogja
terjeszteni.
Scher Ágota:
Pontosításként elmondta, hogy a bizottsági ülés jegyzıkönyve valóban tartalmaz
egy ilyen megállapítást, melyet azok a bizottsági tagok fogalmaztak meg, akik ezeket
a dokumentumokat ténylegesen átnézték. Elhangzott az is a bizottsági ülésen, hogy
félreértés volt a rendszerben. Minden bizonylaton szerepelt a teljesítményigazolás,
ami az államháztartási törvény szabályainak megfelelıen került leigazolásra. A
bizottság tagjai úgy értelmezték, hogy ezek mögött valamilyen szöveges
értékelésnek is kell lenni. Ezt jogszabály nem írja elı. A dokumentációkat az érintett
irodák összeszedték, a bizottság elé azonban még nem került. Szerette volna
eloszlatni azt a hitet, hogy olyan kifizetés történt, ami mögött nem volt valós
teljesítésigazolás.
Forgóné Kelemen Judit:
Osztotta azt a véleményt, hogy szükséges a megbízási szerzıdések felülvizsgálata.
Kérdezte, hogy van-e arra lehetıség, hogy az Önkormányzat a költségvetés
keretében krízisalapot hozzon létre, melybıl a téli tüzelıt biztosítanák azoknak,
akik erre rászorulnak?
Porga Gyula:
A Közgyőlés a város 2013. évi költségvetését január vagy február hónapban fogja
tárgyalni. Várja képviselı asszony javaslatát, mely a krízisalap létrehozására
vonatkozik.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 4 nem ellenében a következı
rendeletet alkotta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
63/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 6. § tekintetében az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás
alapján
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 2012. évi
költségvetésérıl szóló 12/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés
lép:
„(1) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének
bevételi fıösszegét
16.423.758 eFt-ban
elızı évi pénzmaradványát
490.819 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének
kiadási fıösszegét
18.332.174 eFt-ban
finanszírozási kiadásait
3.992.100 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének
hiányát
5.900.516 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokkal korrigált hiányát1.908.416 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § Az 1. §-ában megállapított bevételi fıösszeg kiemelt bevételi
elıirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza, illetve az 1-10.
címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdésének b.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„b.) külsı forrásból 3.600.000 eFt forrás kiegészítı hitel felvételét és 1.809.697
eFt elızı években megkötött hitelszerzıdések le nem hívott hitelének
igénybevételét hagyja jóvá.”
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4. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási fıösszeg elıirányzat
szerinti részletezését a Közgyőlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Mőködési kiadások
14.097.314 eFt
2. Felhalmozási kiadások
3.976.939 eFt
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
0 eFt
4. Tartalékok (általános és céltartalék)
257.921 eFt
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mőködési kiadásokon belül a kiemelt
elıirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások
6.007.001 eFt
2. Munkaadót terhelı járulékok
1.564.896 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
5.285.705 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai
75.564 eFt
5. Egyéb mőködési célú kiadás
1.164.148 eFt
6. Tervezett elızı évi maradvány
0 eFt
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül a
kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Intézményi beruházások
3.199.403 eFt
2. Felújítási kiadások
148.034 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások
629.502 eFt”
(2) Az 1. §-ában meghatározott kiadási fıösszeg címenkénti részletezését a 3.
melléklet tartalmazza.
(3) Az 1-10. címek kiadási összegein belül az alcímenkénti részletezést és kiemelt
elıirányzatonkénti csoportosítást az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A 11-12. címek kiadási összegein belül az alcímenkénti részletezést a 3.
melléklet tartalmazza, feladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti
részletezését a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Ör. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A Közgyőlés a 1.-10. címek és alcímek teljesítéséhez
8.988.440 eFt
költségvetési támogatást biztosít és
163.116 eFt
támogatás értékő bevételt biztosít a Társadalombiztosítási Alapból.”
5. § Az Ör 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2012.
évi költségvetés céltartalékát
257.921 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
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(2) Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2012. évi költségvetés általános
tartalékát
0 eFt-ban állapítja meg.”
6. § Az Ör. 10. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az irányítása alá
tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 13. mellékletben
részletezettek szerint 1.241,255 fıben állapítja meg, ebbıl a Polgármesteri
Hivatalban közfoglalkoztatottak létszáma 8,5 fı és Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál 1 fı.”
7. § (1) Az Ör. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(2) Az Ör. 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(3) Az Ör. 17. melléklete hatályát veszti.
8. § (1) Ez a rendelet 2012. december 21-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. § (3) – (5) bekezdése.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás
mellett a következı rendeletet alkotta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
64/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról, a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı egyes kérdésekrıl szóló 22/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010. (VI.28.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
416/2012. (XII.20.) határozata
az Önkormányzat folyószámlahitel szerzıdésének meghosszabbításáról,
rövidlejáratú mőködési hitel felvételérıl és ingatlan fedezet jóváhagyásáról; a
271/2012. (IX. 14.) és a 384/2012. (XI. 29.) határozat hatályon kívül
helyezésérıl
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése hatályon kívül
helyezi az Önkormányzat 271/2012. (IX. 14.) és 384/2012. (XI. 29) határozatát,
amelyek forgóeszköz hitel felvételéhez történı ingatlan fedezet illetve
folyószámlahitel meghosszabbítását hagyták jóvá.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az
OTP NyRt-vel kötött 2.300.000 eFt összegő folyószámla hitelre és 300.000 eFt
összegő munkabérhitelre kötött szerzıdés 2013. június 30-ig történı
meghosszabbítását, az eredeti szerzıdések szerinti biztosítéki körrel és feltételrendszerrel.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés meghosszabbítását célzó
módosító okirat aláírására.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jóváhagyja további
500.000 eFt összegő likvidhitel felvételét 2013. január 1. és 2013. június 30.
közötti idıtartamra. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jóváhagyja az
500.000 eFt likvidhitel igénybevételének ingatlanfedezet biztosítását. A fedezetül
bevonható ingatlanok megnevezése: Vásárcsarnok (Veszprém, Jutasi út, 4079
hrsz), Lakóépület (Veszprém, Karacs T. u. 2., 3018/31 hrsz), Lıtér (Veszprém,
Belsı körgyőrő, 4948 hrsz), Irodaház (Veszprém, Szeglethy u. 4., 121 hrsz).
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jóváhagyja az
500.000 eFt hitel fedezetéül az önkormányzat saját bevételeinek OTP Bank
Nyrt-re történı engedményezését, valamint az ingatlanok biztosítási kötvényén
az OTP Bank Nyrt. kedvezményezettként való megnevezését. Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitel futamideje
alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját
bevételei terhére a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja, biztosítja.
Felelıs:

a szerzıdés aláírásáért:
Porga Gyula polgármester
a szerzıdés elıkészítéséért: Scher Ágota irodavezetı
Határidı: 2012. december 20.

Porga Gyula:
Javasolta, hogy a Közgyőlés a meghívó szerinti 7-es, valamint 8-as napirendi pont
tárgyalásával folytassa az ülést.
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5.

A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal
kapcsolatos
Egyetértési
Nyilatkozat
és
Üzemeltetési
szerzıdéstervezetek jóváhagyása a víziközmő-vagyon háramoltatásával
kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
A napirend tárgyalásánál köszöntötte Kugler Gyura vezérigazgató urat és Harsányi
Istvánt az Igazgatóság elnökét. Az elıterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Baumgartner Lajos:
Szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény értelmében a víziközmő-vagyont át kell venni az
önkormányzatoknak. Három régióban – Veszprém, Zirc, Nagyhegyesd – történik
víziközmő-vagyon átadás. Jelezte, hogy a víziközmő-vagyon átadását követıen a
Társulásnak továbbra is lesz feladata, hiszen 2013-ban több garanciális bejárást kell
elvégezni. A törvény értelmében a Társulásnak az elkövetkezendı idıszakban
koordináló szerepe lesz, hiszen kötelezı fenntartási kötelem jár az ellátásért
felelısök tekintetében is, a projekt lezárta után 5 évig. A csapadékvíz-elvezetéssel
kapcsolatos beruházás nem kerül át az önkormányzatokhoz, a törvény ezt nem
engedi. Lesznek olyan gépjármővek, melyeket továbbra is a Társulás fog
üzemeltetni, melyeket bérleti jogviszonyba fog adni. A Társulásnak van olyan
támogatói szerzıdése, melyet le kell egyeztetni a fıhatóságokkal. A legnagyobb
gond, hogy van egy bizonyos ÁFA-kérdés, melyet szükséges rendezni. A Társulás
ehhez szakértıket fog bevonni. Kérte a Közgyőlés tagjait, hogy hozzák meg a
szükséges döntést.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
417/2012. (XII.21.) határozata
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési
Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdés tervezetek jóváhagyásáról a
víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás
tulajdonában lévı közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési
szerzıdés
tervezetek
jóváhagyása
a
víziközmő-vagyon
háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az
elıterjesztés 1. számú mellékletében található Egyetértési Nyilatkozatot.
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az
elıterjesztés 2. sz. mellékletében található Üzemeltetési Szerzıdést.
3.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyetértési Nyilatkozatot
és az Üzemeltetési Szerzıdést aláírja.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felelıs köztisztviselı:
- az Egyetértési Nyilatkozat és az Üzemeltetési Szerzıdés
aláírásáért Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
- az átháramló vagyon számviteli nyilvántartásokba
történı átvezetése és a Fejlesztési Alap pénzeszközeinek
kezelése tekintetében Scher Ágota irodavezetı
Határidı: - Az Egyetértési Nyilatkozat és az Üzemeltetési Szerzıdés Kiegészítés
aláírása tekintetében 2012. december 31.
- A további feladatok tekintetében 2013. április 15.

6. A.) A Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési szerzıdés kiegészítés tervezetek jóváhagyása a
víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
B.) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. Alapszabályának módosításáról és
kiegészítésérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
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Porga Gyula:
Megköszönte Kugler Gyula vezérigazgató úr munkáját. Biztos abban, hogy az
átalakulást, a szolgáltatást igénybe vevık nem fogják észrevenni. Egy jogi feladatot
végeznek el, ugyanazzal a szolgáltatóval kívánják a feladatot a továbbiakban is
biztosítani, amire eddig is büszkék voltak. A Bakonykarszt Zrt. ugyanazt a magas
színvonalat fogja biztosítani.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
418/2012. (XII.21.) határozata
a BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési szerzıdés kiegészítés tervezetek jóváhagyásáról a víziközmővagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény alapján
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
”BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési
szerzıdés kiegészítés tervezetek jóváhagyása a víziközmő-vagyon háramoltatásával
kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat 1. sz. mellékletében csatolt Egyetértési Nyilatkozatot Veszprém
Megyei Jogú Város szennyvízelvezetı-és tisztító víziközmő-rendszere
vonatkozásában.
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat 2. sz. mellékletében csatolt Egyetértési Nyilatkozatot Veszprém
Megyei Jogú Város ivóvízellátó víziközmő-rendszere vonatkozásában.
3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az
elıterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt kiegészítı rendelkezéseket az
Üzemeltetési Szerzıdés vonatkozásában.
4.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében
foglalt Egyetértési Nyilatkozatokat és az Üzemeltetési szerzıdés kiegészítését
aláírja és, hogy a földhivatali nyilvántartás átvezetése érdekében szükséges
intézkedésekkel kapcsolatban eljárjon.
Felelıs:

Porga Gyula polgármester
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A végrehajtásért felel:
- az Egyetértési Nyilatkozat és az Üzemeltetési Szerzıdés
Kiegészítés aláírásáért, valamint az átháramló vagyon
tekintetében szükséges földhivatali bejegyzések tekintetében
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
- az átháramló vagyon számviteli nyilvántartásokba történı
átvezetése tekintetében Scher Ágota irodavezetı
Határidı: - Az Egyetértési Nyilatkozatok és az Üzemeltetési Szerzıdés Kiegészítés
aláírása tekintetében 2012. december 31.
- A további feladatok tekintetében 2013. április 15.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
419/2012. (XII.21.) határozata
a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról és kiegészítésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta az
„Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról és
kiegészítésérıl” szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy foglal állást,
hogy a BAKONYKARSZT Zrt. módosított és kiegészített Alapszabályát a
határozat 5. számú mellékletében meghatározott módosításokkal és
kiegészítésekkel elfogadja.
2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy foglal állást,
hogy a BAKONYKARSZT Zrt. módosított és kiegészített, a határozat 6. számú
mellékletében egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.
3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
polgármestert az Alapszabály módosításához kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felel: Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı:
2012. december 31.
7. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
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B.) Az Intézményi Szolgáltatató Szervezet alapító okiratának módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Némedi Lajos:
A B.) napirendi ponthoz kapcsolódva elmondta, hogy egy módosítás történt, melyet
a Közgyőlés tagjai megkaptak. Nevezetesen az Éltes Mátyás helyett Göllesz Viktor
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következı rendeletet
alkotta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
65/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közbeszerzésekrıl
szóló 2011. évi CVII. törvény 9.§ (5) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet. 71.§ (1)
bekezdésének /Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekrıl
szóló törvény alapján a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részére következı
– a közbeszerzésekrıl szóló törvény szerinti szolgáltatásnak minısülı – tevékenységek
végzésére kizárólagos jogot biztosít:/ 9. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„9. önkormányzati tulajdonú, önkormányzati és állami fenntartású
költségvetési szervek elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetése,
fenntartása -a takarítás kivételével-.„
2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
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A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
420/2012. (XII.21.) határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okirat módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Intézményi
Szolgáltató Szervezet, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító
Okiratot a jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. január 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az Intézményi Szolgáltató
Szervezet Alapító Okiratát módosító okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére.
Határidı: 2012. december 28.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
8.

Scher Ágota irodavezetı

A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes
kérdéseirıl szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
421/2012. (XII.21.) határozata a köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési
tevékenység egyes kérdéseirıl szóló
21/2010.(VI.28) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálatáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl szóló
21/2010.(VI.28) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
címő elıterjesztést, és a következı döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felülvizsgálta a
köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl szóló
21/2010.(VI.28) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékeket, és a
díjmértékekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket nem módosítja.
2. A Közgyőlés felkéri Némedi Lajos alpolgármestert, hogy a döntésrıl
tájékoztassa a köztemetık üzemeltetését ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-t.
Határidı: 2012. december 28.
Felelıs:
Némedi Lajos alpolgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás csoportvezetı
9.

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 12 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következı rendeletet
alkotta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
66/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség véleménye alapján a következıket rendeli el:
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1.§

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a települési
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a (továbbiakban: Ör.) 3. §-ának (3)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott évi egyszeri lomtalanításon kívüli
idıpontban a VKSZ Zrt. díj fizetése ellenében szállítja el azt a települési
szilárd hulladékot, ami a rendszeresített győjtıedényekben mérete miatt nem
helyezhetı el.”
2.§ Az Ör. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Ha a hulladékgyőjtı edény tárolása csak közterületen lehetséges, azt 2015.
január 1-jétıl a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági
szerzıdés alapján létesített zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági
engedélyben vagy hatósági szerzıdésben rendelkezni kell a zárt konténertároló
méretérıl és egységes külsı megjelenésérıl.”
2.§

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
10. Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság
ügyvezetı
igazgatója
munkaviszonyának
meghosszabbításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
Szeretettel köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál Török László igazgató urat.
Elmondta, hogy mindannyian büszkék lehetnek arra a munkára, ami az állatkertben
zajlott az elmúlt 5 évben, évrıl-évre folyamatosan újult az állatkert. A látogatószám
folyamatosan gyarapodik. Kérte a Közgyőlés tagjait, hogy szavazzák meg Török
László igazgató úrnak a bizalmat, melyet 5 évvel ezelıtt kapott és meg is hálált,
több esetben túl is teljesített. Bízik abban, hogy 5 év múlva úgy fognak emlékezni a
kinevezés pillanataira, mintha most történt volna.

41

Török László:
5 évvel ezelıtt a bemutatkozás alkalmával azt kérdezte, hogy polgármester úr mit
vár el a jövı állatkert vezetıjétıl? Akkor azt a választ kapta, hogy a maximumot
Veszprém város, a veszprémi polgárok és az ide látogatók érdekében. Nem tiszte
eldönteni, hogy ezt sikerült-e teljesítenie. Az elmúlt 5 évben hosszú és látványos
utat tettek meg. Ma már természetes, hogy európai hírő csimpánzvilágban
sétálhatnak. Olyan játszóház áll a gyerekek rendelkezésére, mely az egész régióban
nem található. Ma már természetes, hogy talán Magyarország legszebb Afrika Háza
a veszprémi állatkertben van. Az elmúlt 5 évben érkezett állatfajok nélkül is
elképzelhetetlen lenne az állatkert. Megemlítette az orrszarvú csapatot, a zsiráfokat
és a panda párt. A fejlesztést úgy sikerült megvalósítani, hogy az Önkormányzatnak
nem kellett forrást átcsoportosítania, elvonnia. Az állatkert menedzsmentje magasra
helyezte a mércét, melyet a jövıben sem kívánnak alacsonyabbra helyezni. Tıkéjük
a minıségi munka és az elhivatottság. Gazdasági mutatóikra büszke lehet az
Önkormányzat. Terveik szerint a következı nyári szezonra Fejesvölgy és
Gulyadomb között egy átjáró épül meg, megkönnyítve a látogatók belsı forgalmát.
Bıvülni fog az Afrika Szavanna, mely bıvítéssel Magyarország leglátványosabb
Afrika bemutatója fog megvalósulni. Külön öröm számára, hogyha végignéz a
képviselı-testület tagjain, a teremben ülıkön, nem talál olyan arcot, aki az elmúlt 5
évben valamilyen módon ne segítette volna munkáját. Ez volt az az alaptıke, ami
lehetıvé tette a sikert, amire a jövıben is számít. További jó munkát kívánt a
Közgyőlés tagjainak.
Némedi Lajos:
Török László igazgató úr elmondta, hogy mi minden nélkül elképzelhetetlen az
állatkert. Véleménye szerint az állatkert elképzelhetetlen Török László nélkül. Kérte
a Közgyőlés tagjait, hogy fogadják el a kinevezésre vonatkozó határozati javaslatot.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
422/2012. (XII.21.) határozata
a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója
munkaviszonyának meghosszabbításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta az ”
Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója munkaviszonyának
meghosszabbításáról” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy foglal
állást, hogy hozzájárul a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
törvényes képviselıje, Török László (szül: 1967. 03. 19., lakcím: 8227 Felsıörs,
Csöpp u. 10.) ügyvezetı munkaviszonyának további 5 évvel, 2017. december
31. napig történı meghosszabbításához.
2.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a „Kittenberger Kálmán” Növény
és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelısségő
Társaság
ügyvezetı
igazgatója
munkaviszonyának
meghosszabbításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
A végrehajtásért felel:
Határidı:

Porga Gyula polgármester
Józsa Tamás kabinetfınök
2012. december 31.

(Ovádi Péter képviselı úr elhagyta az üléstermet. A jelen lévı képviselık száma: 16 fı.)

Porga Gyula:
Gratulált a kinevezéshez és sok sikert kívánt.
11. A.) Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális Gondozó
Közhasznú Nonprofit Kft-vel a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás biztosítására
B.) Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális
Közhasznú
Nonprofit
Kft-vel
az
étkeztetés
szociális
alapszolgáltatás biztosítására
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
Köszöntötte Földes István ügyvezetı igazgató-helyettes urat és B. Kissné Nemes
Ágnes intézményvezetı asszonyt a napirendi pont tárgyalásánál. Köszönetét fejezte
ki, hogy Veszprém közigazgatási területén mőködnek ezek az intézmények azért,
hogy a szociális szolgáltatást minél szélesebb körben igénybe tudják venni az itt
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élık. Van már tapasztalat az együtt való munkálkodásban, hiszen nem új kelető az
együttmőködési megállapodás megkötése. A szavazás elıtt köszönetét fejezte ki.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
16 tagja 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
423/2012. (XII.21.) határozata
a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. december 20ai ülésén megtárgyalta az „Ellátási szerzıdés kötése a NAPÁVA Szociális
Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás biztosítására” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém város közigazgatási területén a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás igénybevételére jogosult rászoruló személyek ellátása érdekében
jóváhagyja a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendı, a határozat mellékletét képezı ellátási szerzıdést.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátási szerzıdést az
Önkormányzat képviseletében írja alá.
Határidı:
2012. december 21.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
424/2012. (XII.21.) határozata
az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú Nonprofit Kft-vel az
étkeztetés szociális alapszolgáltatás biztosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. december 20ai ülésén megtárgyalta az „Ellátási szerzıdés kötése az „Életöröm” Idıs Otthon
Szociális Közhasznú Nonprofit Kft-vel az étkeztetés szociális alapszolgáltatás
biztosítására” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Veszprém
város közigazgatási területén élı étkeztetés szociális alapszolgáltatás
igénybevételére jogosult rászoruló személyek ellátása érdekében jóváhagyja az
„Életöröm” Idıs Otthon Szociális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı, és
a határozat mellékletét képezı ellátási szerzıdést.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátási szerzıdést az
Önkormányzat képviseletében írja alá.
Határidı: 2012. december 21.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Angyal Éva irodavezetı
12. Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító
Okiratának módosításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
Köszöntötte Szabó Péter ügyvezetı igazgató urat.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
16 tagja 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
425/2012. (XII.21.) határozata
a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának
módosításáról” szóló elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kolostorok
és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság módosított, kiegészített, az
elıterjesztés mellékletében egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
elfogadja.
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2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtásért felel: Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı:
2012. december 31.

13. A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Társulási
Megállapodásának módosítása a belsı ellenırzési feladatellátás
vonatkozásában
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
16 tagja 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
426/2012. (XII.21.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (VKTT) Társulási
Megállapodásának módosításáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
VKTT Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal.
2.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy e döntésérıl – a határozat egy
példányának közlésével – a VKTT Munkaszervezetének vezetıjét, Dr. Francia
Ferenc munkaszervezet-vezetı urat tájékoztassa.
Határidı:

a VKTT Munkaszervezete vezetıjének tájékoztatására:
2012. december 23.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felel: Rompos Gabriella irodavezetı
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14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
Tájékoztatta a Közgyőlés tagjait, hogy Gerstmár Ferenc képviselı úr az
elıterjesztéshez két módosító javaslatot nyújtott be.
Gerstmár Ferenc:
A levélben örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Közgyőlés 2012. december
12-ei ülésén beterjesztett interpellációját követıen a munkatervbe felvételre került
az ifjúsági koncepció elkészítése. Nem példa nélküli, hogy napirend elıtti
megszólalását követıen javaslata a napirendek közé kerül. Példaként említette a
nemzetközi kapcsolatokról szóló tájékoztatót, melyre vonatkozó kérését a
Közgyőlés januári ülésén fogalmazta meg. A levélben hiányérzetét is megosztotta
polgármester úrral. Az egyik: az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakások
helyzetének áttekintése. Némedi Lajos alpolgármester úr a Közgyőlés 2012.
november 29-ei ülésén úgy nyilatkozott, hogy arra várhatóan jövı év elsı felében
kerül sor. Ennek ellenére nem található meg a munkatervben. A másik téma: a helyi
közösségi közlekedés hosszú távú koncepciója, amelyet a város energiastratégiája
alapján már 2012. június 1-ig el kellett volna fogadnia az Önkormányzatnak. Ez egy
olyan téma, ami jelentısen érinti az egyik napirendi pontot, amit késıbb fognak
tárgyalni a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatban. Arra kérte polgármester urat,
hogy fontolja meg benyújtott javaslatainak a befogadását a jövı év elsı félévi
munkatervbe.
Brányi Mária:
Javasolta, hogy az Önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások helyzetének
áttekintését bizottsági szinten kezdjék el. Az idén megtörtént a bérleti díjakra
vonatkozó vizsgálat, melyrıl Némedi Lajos alpolgármester úr adott tájékoztatást,
javaslatot tett a változtatásokra, melyet a Közgyőlés támogatott. Elindították azt a
vizsgálatot, ami a mőszaki állapotra, a mőszaki fejlesztés lehetıségére vonatkozik.
Ezt szeretnék majd a szakmai bizottságok és a Közgyőlés elé terjeszteni. A
munkatervben ezért nem szerepel. Szerencsés párhuzamnak tartja, hogy a város
rendezési tervének módosítása elindult, a Településfejlesztési Koncepció
valamennyi területét vizsgálja, javaslatot tesz. Ez szerencsés adottság, mert tudnak
felületet biztosítani a hosszú távú elképzeléseknek. A második felvetéshez
kapcsolódva – mely a helyi közösségi közlekedési koncepcióra vonatkozott –
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elmondta, hogy a Településfejlesztési Koncepció foglalkozik a koncepcionális
kérdéskörrel. A kiküldött vizsgálati anyagból látszik, hogy részletes adatbegyőjtés
készült a vizsgálati szakaszban. A koncepció alkotásában szerepel egy alátámasztó
munkarész, a város településfejlesztési koncepciójában megjelenik és szerepel a
közlekedési koncepcionális ellátás. Emlékeztetett arra, hogy az Önkormányzatnak
van egy benyújtott pályázata, ami tartaléklistán szerepel. Nevezetesen az
intermodális csomópont fejlesztése, melyben 3 évre terjedı, 3 szakaszban
megvalósuló fejlesztéshez szeretnének Európai Uniós forrást igénybe venni. A
pályázat elsı szakasza a városi közösségi közlekedési kapcsolatok újravizsgálása,
újragondolása. Ez olyan volumenő feladat, melyet saját költségvetésbıl nem tudnak
finanszírozni. A rendezési tervi munkát kiegészíti a QUEST-programban való
részvétel, melyet a Közgyőlés támogatott. A programban Szombathely, Veszprém
és Székesfehérvár vesz részt. A vizsgálat tárgya a közösségi közlekedés elıtérbe
hozása, kedvezıbb feltételek közé helyezése. Az elsı szakasz folyamatban van. A
Városüzemeltetési Iroda vezetıje igen széles körnek kérdıíveket küldött ki, melyek
elég jó arányban érkeztek vissza. A két folyamatban lévı munka kapcsán
foglalkoztak a témával, melyek a Településfejlesztési Koncepción keresztül a
rendezési terv részévé fognak kerülni. Bízik abban, hogy az intermodális
csomóponti pályázat esetében szélesebb körő vizsgálatra is tudnak majd forrást
biztosítani. Ha nem is azon a munkacímen, melyet képviselı úr javasolt, de szerepel
a Közgyőlés munkatervi javaslatában a téma.
Némedi Lajos:
Gerstmár Ferenc képviselı úr a munkatervbıl hiányolta az Önkormányzat
tulajdonában lévı bérlakások helyzetének áttekintését. Jelezte, hogy a Tulajdonosi
Bizottság jövı évben fog ezzel foglalkozni. Csatlakozott Brányi Mária
alpolgármester asszony által elmondottakhoz, miszerint elsı körben bizottsági
szinten tekintik át a kérdést, értékelik, majd annak ismeretében terjesztik a
Közgyőlés elé.
Gerstmár Ferenc:
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a
Közgyőlés elé kerülı elıterjesztést jó esetben a szakmai bizottságok megtárgyalják.
Szükségesnek tartja, hogy ez az elıterjesztés a következı évben a szakbizottságok
tárgyalása után a Közgyőlés elé kerüljön. Véleménye szerint a helyi közösségi
közlekedésre vonatkozó témakör is olyan, amivel külön koncepció keretében
szükséges foglalkozni. Az energiastratégiához képest már így is csúszásban vannak,
ami nagymértékben kihat arra, hogy milyen feltételekkel tudják majd pályáztatni a
közösségi közlekedés szolgáltatást akkor, amikor a pályázat kiírásra kerül. Mind a
két javaslatát fenntartotta.

48

Czaun János:
A Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat által rá ruházott jogánál fogva
folyamatosan kezeli ezt a kérdést. Abban az esetben, ha a Közgyőlés ezzel szeretne
foglalkozni, a Tulajdonosi Bizottság örömmel ad tájékoztatást errıl a munkáról.
Gerstmár Ferenc:
Nem vonta kétségbe a Tulajdonosi Bizottság mindennapi munkáját. Javaslata egy
átfogó értékelésre vonatkozik, amelynek függvényében lehet a bérlakások állapotát
fejleszteni, adott esetben növelni.
Porga Gyula:
Elıterjesztıként elfogadta azt az érvrendszert, melyet Brányi Mária alpolgármester
asszony fogalmazott meg, ezért nem támogatta Gerstmár Ferenc képviselı úr
javaslatát.
A Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 4 igen szavazattal, 12 nem ellenében a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
427/2012. (XII.20.) határozata
Gerstmár Ferenc képviselı módosító indítványáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elutasította
Gerstmár Ferenc képviselı úr módosító indítványát, ami az Önkormányzat
tulajdonában lévı bérlakások helyzetének áttekintése napirendre vételére
vonatkozott.
Határidı: azonnal
Felelıs: Porga Gyula
polgármester
A Közgyőlés jelen lévı 16 tagja 3 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 2 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
428/2012. (XII.20.) határozata
Gerstmár Ferenc képviselı módosító indítványáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elutasította
Gerstmár Ferenc képviselı úr módosító indítványát, mely a helyi közösségi
közlekedés hosszú távú koncepciójának megalkotására vonatkozott.
Határidı: azonnal
Felelıs: Porga Gyula
polgármester
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
429/2012. (XII.21.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2013. I. félévi
munkatervét a határozat mellékletének megfelelıen elfogadja.
A Közgyőlés felhívja az elıterjesztések elıadóinak figyelmét, hogy az
elıterjesztéseket az SZMSZ 20.§ (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelıen a
közgyőlést megelızıen 10 nappal a jegyzınek adják le.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a végleges munkatervet a napirend
elıterjesztéséért felelısnek és a napirendek elıadóinak küldje meg.
Határidı: 2012. december 30.
Felelıs: dr. Mohos Gábor jegyzı
dr. Bita József irodavezetı a határozatban foglaltak elıkészítéséért
15. A.) Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására
irányuló 2 éves idıtartamú közszolgáltatási szerzıdés
jóváhagyásáról
B.) Megállapodás jóváhagyása a Balaton Volán Zrt. költségeinek
visszamenıleges megtérítésérıl
C.) A 2012. decemberi ünnepi helyi járati menetrend jóváhagyása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
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Porga Gyula:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Csima László vezérigazgató és Szıllısi
József vezérigazgató-helyettes urat.
Gerstmár Ferenc:
Véleménye szerint az A.) és B.) elıterjesztés szorosan összefügg egymással, mellyel
kapcsolatban a következıket fogalmazta meg: a FIDESZ által vezetett városvezetés
2006-2012 között ötszörösére növelte az Önkormányzat adósságállományát. A
hitelállomány az elmúlt 6 évben úgy növekedett 9,5 milliárd forint fölé, hogy a
Balaton Volán Zrt indokoltan felmerült költségei nem kerültek megtérítésre, évrılévre halmozódott a veszteség. Ennek pótlásáról dönt a Közgyőlés a B.) napirendi
pont keretében. A megállapodási feltételek méltányosnak mondhatók, hiszen a
közösségi közlekedési közszolgáltatás ellátásából a 2006-2012 közötti idıszakban
összesen 819,7 millió forint hiány keletkezett a szolgáltatónál. Az
Önkormányzatnak ebbıl 410 millió forint megfizetését kell vállalnia részletfizetési
konstrukcióban. Látni kell azonban azt is, hogy ezzel a jövı évre vonatkozó 130
millió forintos kötelezettség-vállalás mellett már most az egész következı
önkormányzati ciklusra kötelezettséget vállal a Közgyőlés, évente 50 millió forint
erejéig, 2019-ben további 30 millió forintra. Teszi ezt azoknak az
adósságfelhalmozó városvezetéseknek köszönhetıen, amelyek az elızı években az
önkormányzati hitelállomány jelentıs növekedése mellett sem finanszírozták
megnyugtatóan a közszolgáltatást végzı cég veszteséges tevékenységét. Milyen
forrásból valósítható meg ennek a jogszerő követelésnek a kifizetése a következı
években, miközben az aktuálisan futó szolgáltatáshoz is biztosítani kell az
önkormányzati támogatást? Hogyan képzelik el a veszprémi közösségi közlekedés
jövıjét? A témát a Közgyőlés nem vette fel a jövı év elsı félévi munkatervébe a
Közgyőlés, noha az energiastratégia alapján már tavaly nyár elejére el kellett volna
készülnie a koncepciónak. Az utazóközönség újra azt tapasztalja, hogy csökken a
járatszám és nı a viteldíj. Lehet minimálisnak nevezni a menetrendváltozást, de aki
elolvassa az elıterjesztés 2-es számú mellékletét, az láthatja, hogy hétvégeken
jelentısen szőkül a szolgáltatás, pedig szombat, vasárnap már eddig sem volt éppen
sőrőnek mondható. Mindez egy megyei jogú városban. Hogy bontakozhat így ki
egy korszerő, fenntartható helyi közösségi közlekedés képe?
(Ovádi Péter képviselı úr visszatért az ülésterembe. A jelen lévı képviselık száma: 17 fı.)
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Nagy Piroska:
2012. szeptember 26-án, a Közgyőlés ülésén kérdést intézett polgármester úrhoz,
miszerint az Önkormányzat részt vehet-e abban a tárgyalássorozatban, amelyet
Székesfehérvár szerencsésen oldott meg a távolsági és a helyi közlekedést irányító
miniszter asszonnyal való tárgyalás keretében. A munkát megköszönte
polgármester úrnak és az Önkormányzatnak, hiszen versenyhelyzetbe került ezáltal
a Balaton Volán Zrt., mivel kötelesek forrást biztosítani. Az, hogy a 2013-as
költségvetés hogyan alakul várakozással tekinthetnek. Fontosnak tartotta
elmondani, hogy a szolgáltatásrendelés során a képviselıknek óriási szerepük van,
hiszen a lakosság igénye szerint ık határozzák meg a választókerületükben azt,
hogy milyen sőrőséggel kívánnak szolgáltatást rendelni az Önkormányzattól. A
szolgáltatást 10 órától délután 4 óráig a foglalkoztatott és munkába járók nem
veszik igénybe. Célszerő meghatározni, hogy melyik legyen az az idıszak, amikor
kötelezı és sürgıs szolgáltatást várnak el. Ezeket a meghatározó tényezıket a
Közgyőlés dönti el, a döntéssel hozzájárulnak a Balaton Volán Zrt. veszteségéhez
vagy nyereségéhez. Mérsékletet kért azon képviselıtársaitól, akik választókerület
keretben erre ígéretet tesznek. Méltányolta, hogy nem hozták a Balaton Volán Zrt-t
versenyhátrányba, az adósságot valamilyen formában törleszteni tudják. Az
elıterjesztést elfogadásra javasolta.
Porga Gyula:
Véleménye szerint Gerstmár Ferenc képviselı úr egymásnak ellentmondó
problémákat vetett fel. Nem értette, hogy az elıterjesztés azért rossz, mert
felhalmozták az adósságot, vagy azért, mert rendezni szeretnék. El kellene dönteni,
hogy melyik indokolható. Képviselı úr aggodalmát fejezte ki a finanszírozással
kapcsolatban, ugyanakkor elmondta, hogy a hétvégén a járatokat ne szőkítsék. Jól
esett számára, hogy képviselı úr hozzászólását felolvasta, melyben azt mondta,
hogy a munkaterv tárgyalásánál nem fogadták el javaslatát a napirendre vételre
vonatkozóan. A döntés meghozatalával elkezdıdik a probléma rendezése.
Reményei szerint Székesfehérvár után Veszprém városában is létrejön a
szerzıdéskötés. Nem lehet okuk panaszra, ha megnézik, hogy az Önkormányzat
mennyi futott kilométert fizet, milyen a gépjármőpark életkora a többi város
összevetésében. Ez köszönhetı a Balaton Volán Zrt-vel való jó kapcsolatnak, a
gondosságnak, empátiának, melyet a Társaságtól az Önkormányzat kapott az elmúlt
esztendıkben. Minél több szolgáltatást vesznek igénybe, annál több kerül. A
kimutatások azt mutatják, hogy az utazóközönség száma csökken. A
megállapodással két évig tudják biztosítani a szolgáltatást. Elnyert fejlesztési forrás
van arra, hogy a szükséges tanulmányokat elkészítsék egy korszerőbb, modernebb,
a napi élethez jobban igazodó új menetrendet alakítsanak ki. Örült annak, hogy az
MNV Zrt-tıl a nyitottságot, a kompromisszumkészséget megkapták. A tárgyalások
során érzıdött, hogy mind a két fél a megállapodásra törekszi. Veszprém városában
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az ellátás biztonsága, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat nem finanszírozta
100-ban a szolgáltatást, soha nem forgott veszélyben.
Gerstmár Ferenc:
Véleménye szerint nincs ellentmondás abban, amit felszólalásában elmondott.
Valóban olvasta azért, hogy megfelelı precizitással tudja elmondani azokat a
számadatokat, melyeket az elıterjesztés is tartalmaz. Felszólalásában a súlypontot
máshová helyezte volna, ha a munkatervbe javaslata önálló napirendi pontként
bekerül. Elismeri, hogy jogszerően kell kifizetni az igénybevett szolgáltatások során
felgyülemlett veszteséget. Arra helyezte a hangsúlyt, hogy egy olyan városvezetés
vállal a következı önkormányzati ciklusra kötelezettségeket, amelyik az elmúlt 6
évben úgy növelte ötszörösére a város adósságállományát, hogy a jogszerően járó
veszteségfinanszírozásokat a Balaton Volán Zrt.-nek nem fizette ki. Véleménye
szerint ebben nincs ellentmondás.
Forgóné Kelemen Judit:
Az elıterjesztést szavazatával támogatni fogja, mert a városban biztosítva lesz a
közszolgáltatás. Milyen lépések történnek annak érdekében, hogy a jövıben ilyen
mértékő hiány ne halmozódjon fel? Véleménye szerint errıl is kellett volna
tájékoztatni a Közgyőlést.
Porga Gyula:
Az önkormányzatisággal együtt jár, hogy vannak olyan folyamatok, melyeket a
következı testületnek tovább kell vinni. Képviselı úr az adósságra helyezte a
hangsúlyt. Polgármesterként egy másik oldalt hangsúlyozott: azokat az
építményeket, tereket is át fogják adni, ami megújul. Nem szabad elfelejteni, hogy a
városnak nemcsak adóssága van. Az elmúlt két év alatt 10 milliárd forint uniós
forrást hoztak a városba, ami itt is marad. A hitelt és a fejlesztést együtt kell
említeni. Mindannyian büszkék lehetnek arra, ami az elmúlt években a városban
történt. Azok is, akik nem feltétlenül a többséghez tartoznak. Többször elmondta,
hogy ez a közösség sikere, amire büszkének kell lenniük.
Katanics Sándor:
Polgármester úr által elmondottakra reagálva megjegyezte, hogy valóban voltak
fontos beruházások, melyek egy része presztízsberuházás. Olyan beruházások
történtek, melyek jelentıs fenntartási költséget fognak indukálni. Ezzel a
problémával már 2013-ban szembe kell nézni. Ez nem fogja könnyíteni az
Önkormányzat helyzetét.
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Porga Gyula:
Az Aréna is presztizsberuházás volt, melynek van mőködési költsége. Büszkék arra,
hogy itt van, példaként említette a Gyıri ETO Bajnokok Ligája mérkızését,
melynek a Veszprémi Aréna adott otthont. A létesítmények fenntartása pénzbe
kerül. Meggyızıdése, hogy ugyanolyan büszkék lesznek rá, mint az Arénára, a Sédvölgyi rehabilitációra. A Séd-völgyi rehabilitáció során is több kritikát fogalmaztak
meg, a használatot követıen ezek a kritikus hangok elcsendesedtek. Felhívta a
figyelmet, hogy jelenleg a Balaton Volán Zrt-vel kötendı megállapodást tárgyalja a
Közgyőlés.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 17 tagja 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
430/2012. (XII.21.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedésének ellátásra irányuló 2 éves közszolgáltatási szerzıdés
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására irányuló 2 éves
közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4)
bekezdése alapján az ellátásért felelıs önkormányzat nevében az
1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban 2 éves
idıtartamra megbízza a Balaton Volán Zrt-t a helyi menetrendszerinti
közösségi közlekedés közszolgáltatás ellátásával.
2. A Közgyőlés elfogadja a Balaton Volán Zrt. által kidolgozott „B” jelő
javaslatot, amely tartalmaz
-menetrendi korrekciót 132 679,6 km csökkenés mértékben,
-viteldíjemelést 3% mértékben,
-valamint belsı hatékonysági intézkedések alapján további 10 millió Ft-os
költségmegtakarítást.
3. A Közgyőlés jóváhagyja a határozat mellékletében foglalt 2 éves
közszolgáltatási szerzıdést, amely tartalmazza a határozat 2-es pontjában
foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátásért felelıs
önkormányzat nevében a közszolgáltatási szerzıdést aláírja.
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4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elıvárosi közlekedést
biztosító távolsági autóbuszok helyi közlekedésének az engedélyeztetése
tárgyában az Sztv. 5.§. (3) bekezdése alapján tárgyalásokat kezdeményezzen a
Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel és, hogy a megállapodást terjessze a
Közgyőlés elé a közszolgáltatási szerzıdés 2 éves futamideje vonatkozásában.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı:
2. ponthoz: 2013. február 1. a korrigált menetrend hatálybalépésének a napja
3. ponthoz: 2012. december 31.
4. ponthoz: 2013. január 31.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
431/2012. (XII.21.) határozata
a Balaton Volán Zrt.-vel kötendı megállapodás jóváhagyásáról a
közszolgáltatás nyújtása során felmerült rendezetlen költségek megtérítése
vonatkozásában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Megállapodás jóváhagyása a Balaton Volán Zrt. költségeinek visszamenıleges megtérítésérıl”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért a
Balaton Volán Zrt. indokoltan felmerülı, de meg nem térített költségeinek a
megtérítésével és jóváhagyja a határozathoz a mellékletében csatolt
megállapodást.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármester, hogy a mellékletben csatolt
megállapodást aláírja.
3. A Közgyőlés a mellékletben csatolt megállapodásban foglaltak alapján
elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy hét év alatt, 2019. március 31.
napjáig kamatmentes részletfizetéssel megfizet a Balaton Volán Zrt részére
410 millió Ft-ot az alábbi ütemezés szerint:
• 2013. szeptember 30. napjáig két részletben 130 millió Ft-ot,
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•
•
•
•
•
•

ebbıl 2013. március 31. napjáig 50 millió Ft-ot;
2014. szeptember 30. napjáig két részletben 50 millió Ft-ot,
ebbıl 2014. március 31. napjáig 25 millió Ft-ot;
2015. szeptember 30. napjáig két részletben 50 millió Ft-ot,
ebbıl 2015. március 31. napjáig 25 millió Ft-ot;
2016. szeptember 30. napjáig két részletben 50 millió Ft-ot,
ebbıl 2016. március 31. napjáig 25 millió Ft-ot;
2017. szeptember 30. napjáig két részletben 50 millió Ft-ot;
ebbıl 2017. március 31. napjáig 25 millió Ft-ot;
2018. szeptember 30. napjáig két részletben 50 millió Ft-ot,
ebbıl 2018. március 31. napjáig 25 millió Ft-ot;
2019. szeptember 30. napjáig két részletben 30 millió Ft-ot,
ebbıl 2019. március 31. napjáig 15 millió Ft-ot.

Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
2.ponthoz:Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
3.ponthoz: Scher Ágota, irodavezetı
Határidı:
2. ponthoz: 2012. december 31.
3. ponthoz: a 2013 -2019. évig terjedı költségvetési rendeletek elfogadása
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
432/2012. (XII.21.) határozata
a 2012. decemberi, ünnepi helyi járati menetrend jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta „ A
2012. decemberi, ünnepi helyi járati menetrend módosítása” címő elıterjesztést, és
a következı döntést hozta:
A Közgyőlés támogatja az elıterjesztett ünnepi menetrend módosítását:
2012. december 24-én 16.00 órától, valamint december 31-én 20.00 órától a helyi
járati közlekedés szünetel. Kivételt képez ez alól a 4. sz. vonalon Vasútállomás –
Vámosi úti forduló viszonylatában vasúti csatlakozást biztosító járatok az alábbiak
szerint:
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2012. december 24-én:
- Vasútállomásról indul: 16.08, 18.08, 20.00, 22.05 órakor
- Vámosi u. fordulótól indul:
16.02, 17.30, 17.50, 19.30, 21.20
órakor
2012. december 31-én:
- Vasútállomásról indul: 20.00, 22.05 órakor
- Vámosi u. fordulótól indul:
20.02, 21.20 órakor
2012. december 24., 25., 26-án és 31-én, valamint 2013. január 01-én munkaszüneti
napra meghirdetett menetrend szerint közlekednének a járatok.
A Közgyőlés felkéri a Balaton Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy az
utazóközönséget a szokásos módon az ünnepi menetrendrıl tájékoztassa.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
Csima László termelési igazgató, Balaton Volán Zrt.
A végrehajtásért felel: Kovács Zoltán irodavezetı
A polgármester 9 óra 55 perckor szünetet rendelt el. A Közgyőlés 10 óra 15
perckor folytatta munkáját. A jelen lévı képviselık száma: 17 fı.
16. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok
és
területi
közmővelıdési
tanácsadó
szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester

Brányi Mária:
Az elızı napirendi pont tárgyalásánál egy polémia indult a fejlesztések kapcsán. A
város egy jövıképet szeretne megvalósítani azzal a céllal, hogy lehetıség szerint
növekedjen a város megtartó ereje, a település fejlıdjön. Azok a célok, melyeket a
fejlesztési anyagokban fogalmaztak meg olyan beruházások, melyek a mai kor
elvárása szerint nélkülözhetetlenek, ezek nem presztízsberuházások. Nem gondolja,
hogy olyan fejlesztési javaslat került volna a Közgyőlés elé, ami ne a város
jövıképét szolgálná. Kérte a Közgyőlés támogatását. Meggyızıdése, hogy a város
közmővelıdési igényét a lehetıségekhez mérten a legmagasabb színvonalon kell
biztosítani.
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Gerstmár Ferenc:
Napirend elıtti interpellációjában már szólt arról, hogy szükség van az
energiatanúsításokra azért, hogy az intézmények esetében az energiahatékonyságot
szolgálják. Kérdezte, hogy készültek-e számítások arra vonatkozóan, hogy a
HEMO felújítása után milyen energiahatékonysági javulás várható, mennyit tud az
Önkormányzat megtakarítani? A pályázatot elıremutató kezdeményezésnek
gondolja, különösen azért, mert megújuló energiaforrásokról is szól.
Nagy Piroska:
A közelmúltban fejezıdött be a VKSZ Zrt. székhelyének és irodaépületnek
energiatakarékos beruházása, szigetelése. A pályázat kiírásánál hasznos lehet az İ
tanácsuk. Kérte, hogy ezt vegyék figyelembe.
Brányi Mária:
A VKSZ Zrt. irodaépületének fejlesztése jó példa. Jelen épület esetében azonban
komplexebb dologról van szó. Készültek energetikai számítások, de nem lehet az
épület jelenlegi energiaigényét a fejlesztés utáni energiaigénnyel összevetni. Több
olyan feladatot szeretnének ellátni, amely a jelenlegi épületnek nem tulajdonsága. Az
épületben korszerő légtechnika kerül kialakításra azért, hogy a színházterem
használata télen-nyáron megnyugtató módon tudjon mőködni. Ez esetben nem
lehet megtakarítással számolni. Az épület világítástechnikája az elmúlt 30 év
technológiáját mutatja, melyet a mai korszerő igényeknek megfelelıen szeretnének
kialakítani. Több olyan beavatkozást terveztek, amely egy ilyen közmővelıdési
intézmény esetében minimális elvárás. Megtörténik az épület nyílászáróinak cseréje,
a külsı hıszigetelés, elindítják a megújuló energia hasznosítását, napelemek
kerülnek telepítésre az épület tetején. Ennek tükrében a jelenlegi energiafelhasználás
költségvonzata nem hasonlítható ahhoz a jövıképhez, melyet a program
összeállítása során megfogalmaztak. Úgy ítélik meg, hogy nem lesz több az épület
üzemeltetési költsége a felújítás után sem, mint amennyi jelenleg. Nem tudja azt
megígérni, hogy 20-30 százalékot tudnak majd megtakarítani. A pályázat
összeállításánál korszerő épületgépészetben, világításban gondolkodtak.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés
jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
433/2012. (XII.21.) határozata
a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
"Döntés TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat
benyújtásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése pályázat
benyújtását határozza el a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat
infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat benyújtásáról” elnevezéső
konstrukcióhoz.
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
434/2012. (XII.21.) határozata
az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
"Döntés TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat
benyújtásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja az
Integrált Városfejlesztési Stratégia 2. számú melléklet szerinti módosítását.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
435/2012. (XII.21.) határozata
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a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódó, az abban
együttmőködı településekkel kötendı együttmőködési megállapodások
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
"Döntés TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat
benyújtásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
pályázatban
együttmőködı
településekkel
kötendı
együttmőködési
megállapodásokat (3. számú melléklet), és felhatalmazza a polgármestert az
együttmőködési megállapodások aláírására.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
436/2012. (XII.21.) határozata
a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódó, a Magyar Mővelıdési
Intézet és Képzımővészeti Lektorátussal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
"TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat
benyújtásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti
Lektorátussal (MMIKL) megkötendı együttmőködési megállapodás tervezetét és
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
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A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Schmidt István irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
437/2012. (XII.21.) határozata
a "TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásához kapcsolódó elızetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
"TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása címő pályázat
benyújtásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elızetes pénzügyi
kötelezettséget vállal a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat elıkészítési költségeinek biztosítására 27 838 400 Ft
összegig a 2013. évi költségvetés terhére.
2.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalás fedezetének
biztosítása iránt intézkedjen.
Határidı: 2013. évi (önkormányzati) költségvetési rendelet jóváhagyásának
idıpontja
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselık:
Schmidt István irodavezetı
Scher Ágota irodavezetı
17. Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész
belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz
biztosított önrész kiegészítésének kötelezettségvállalásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
17 tagja 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
438/2012. (XII.21.) határozata
a "KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” elnevezéső beruházás
megvalósításához szükséges önerı módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés "KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz biztosított önrész kiegészítésének
kötelezettség-vállalásáról címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 251/2011. (IX.16.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Közgyőlés úgy dönt, hogy a határozat 3. pontjában vállalt 16.667.000.-Ft
önrészt 234.804.-Ft-tal megemeli a 2013. évi költségvetés terhére, így a teljes
önrész mértéke 16.901.804.-Ft.
2.) A 251/2011. (IX.16.) határozat egyéb pontjait hatályában fenntartja.
3.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalás fedezetének
biztosítása iránt intézkedjen.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı,
Scher Ágota irodavezetı
Határidı: a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet elıkészítésének idıpontja

18. Veszprém
Településfejlesztési
Koncepció
munkaanyagának
véleményezése I. ütem (Adatgyőjtés-helyzetelemzés (I. kötet),
Településfejlesztési Koncepció (II. kötet))
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
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Porga Gyula:
Köszöntötte András István vezetı tervezı urat.
Brányi Mária:
Reményét fejezte ki, hogy a kiküldött anyagot minden képviselı át tudta nézni és
azt a következtetést tudta levonni, hogy jó kezekbe került a feladat. Alapos,
mindenre kiterjedı vizsgálat indult. A koncepció továbbfejlesztéséhez várja a
javaslatokat. A munkaanyag olyan átfogó jövıképet fog összevonni, mely az élet
sok területén választ fog adni a kérdésekre.
(Siklódi Levente képviselı úr megérkezett a Közgyőlés ülésére. A jelen lévı képviselık száma: 18
fı.)

Porga Gyula:
Felhívta a figyelmet arra, hogy a koncepció jelenlegi fázisában lehet javaslatokat
megfogalmazni. Biztos abban, hogy a társadalmasítás során a városlakók is hozzá
tudnak járulni javaslataikkal, olyan jövıképet tudnak megálmodni, amiben
konszenzus lesz a városlakók és a Közgyőlés tagjai között.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
18 tagja 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
439/2012. (XII.21.) határozata
a Veszprém Településfejlesztési Terve Adatgyőjtés – helyzetelemzés és
Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I. ütem
(Adatgyőjtés-helyzetelemzés (I. kötet), Településfejlesztési Koncepció (II. kötet))”
c. elıterjesztést. Felkéri a városi fıépítészt, hogy a szakmai bizottságok, Közgyőlés,
a szakmai- és társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok és helyi
lakosság véleményének, észrevételeinek figyelembevételével véglegesítse Veszprém
város Településfejlesztési Koncepcióját.
Felelıs: Horváth Gábor fıépítész
Határidı: 2013. januári Közgyőlés
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19. Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók
iskolatej programban történı részvételére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
18 tagja 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
440/2012. (XII.21.) határozata
Az 1-8. évfolyamos veszprémi iskolai tanulók iskolatej programban való
részvételérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej
programban történı részvétele” címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy az
Önkormányzat által mőködtetett oktatási intézményekbe járó 1-8. évfolyamos
iskolai tanulók részt vehessenek – az akció folytatása esetén - a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kezdeményezett és kedvezményezett iskolatej akcióban a
2012/2013-as, valamint a 2013/2014-es tanév 2013. január 20-tól december 31ig tartó idıszakában.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a program finanszírozására a fenti
idıszakában a 2013. évi költségvetés terhére 25.500 eFt-ot biztosít.
Határidı: 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
Végrehajtásért felelıs: Scher Ágota irodavezetı
2. A Közgyőlés felkéri a Jegyzıt, hogy - a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
értelmében - a kezdeményezze a közbeszerzési eljárás lefolytatását, és
felhatalmazza a Polgármestert és a Pénzügyi Iroda vezetıjét a szállítóval
kötendı szerzıdés aláírására, valamint a támogatási kérelem benyújtására.
Határidı:
Felelıs:

a 2013. évre vonatkozó VM rendelet megjelenését követıen azonnal
dr. Mohos Gábor jegyzı
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20. Beszámoló a Veszprémi
tevékenységérıl

Egyetemi

Városi

Tanács

2012.

évi

Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula:
A beszámolóból látható, hogy a Közgyőlés jól döntött akkor, amikor az Egyetem és
a Város együttmőködését szorosabbra főzte. Rövid idı alatt kézzel fogható
eredményei vannak az együttmőködésnek.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen lévı
18 tagja 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
441/2012. (XII.21.) határozata
a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
”Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a
Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
21. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról, valamint Veszprém
város közép-európai kapcsolatainak erısítésérıl, és fejlesztésérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Gerstmár Ferenc:
Köszönetét fejezte ki, hogy a tájékoztató a Közgyőlés elé került. Emlékeztetett arra,
hogy a Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésén napirend elıtti kérdése feltevésekor
kapott ígéretet, hogy évente lesz tájékoztató a nemzetközi kapcsolatokról. Az
elmúlt két év kimaradt, mivel ebben az önkormányzati ciklusban nincs a területtel
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foglalkozó tanácsnok. Úgy érzi, hogy az elmúlt években Veszprém város
hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatai stagnálnak, most mintha pezsgés indult
volna be, amit a maga részérıl azért is üdvözöl, mert ez egyrészt Közép-Európa
felé, másrészt a magyar történelmi, kulturális gyökerek felkutatása a
hagyományırzés felé fordulást jelent.
A tájékoztatóhoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés azt
tudomásul vette.

22. Tájékoztató infokommunikációs pontok telepítésérıl
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés azt tudomásul
vette.
23. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés azt tudomásul
vette.
A Közgyőlés több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester 12 óra 26 perckor
az ülést berekesztette.

k.m.f.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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