J E GY Z Ő K Ö NY V
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Ügyrendi és Igazgatási, Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi, valamint
Városstratégiai és Városmarketing Bizottságainak
2011. október 10-én 13,00 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes üléséről
Szám: KOZP/2137/10/2011.
Az ülés helye:

VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emelet 206-os terme.

Jelen vannak:
Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság részéről: Hartmann Ferenc elnök
Czaun János képviselő tag
Varga Tamás külső szakértő
Kiss András külső szakértő
Hiányzott: Óvádi Péter alelnök
Állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Mohos Gábor jegyző

Meghívott vendégek:

Borbás Tamás VKSZ Zrt.
dr. Karhusz Péter jogtanácsos
Sulák Vince Bakonykarszt Zrt.

Jelen voltak továbbá:

Az érintett bizottságok tagjai jelenléti ív
szerint

Baumgartner Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte az együttes
bizottsági ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsági
elnökökkel történt egyeztetés alapján a négy bizottság együttes ülését ő fogja
levezetni. Elmondta, hogy a meghívó szerint három napirendi pont tárgyalására kerül
sor, majd megállapította a Tulajdonosi Bizottság határozatképességét, miszerint a
bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van. Felkérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság, valamint az Ügyrendi és Igazgatási
Bizottság elnökeit, hogy állapítsák meg a bizottságaik határozatképességét.
Hartmann Ferenc: Köszöntötte a megjelenteket, és külön köszöntötte Bérci Klárát,
aki az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság referensi feladatait látja el a jövőben, melyhez
jó munkát kívánt neki. Megállapította, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 5
tagjából 4 tag jelen van, így a bizottság határozatképes. Megkérte Baumgartner Lajos
levezető elnököt, hogy az ülés folyamán a sorrendben mindig az Ügyrendi és
Igazgatási Bizottság legyen az utolsó, aki szót kap.

Baumgartner Lajos: Megköszönte a figyelmeztetést, és elmondta, hogy a meghívó
szerint szólította Hartmann Ferenc bizottsági elnök urat.
Hartmann Ferenc: Megkérdezte Baumgartner Lajos bizottsági elnöktől, hogy a
napirendi pontok elfogadásáról is kíván szavaztatni, vagy ezt követően fogadtatják el
azokat?
Baumgartner Lajos: Jelezte, hogy még nem, csak a határozatképességet kérte
megállapítani. Felkérte Nagy Piroska bizottsági elnök asszonyt, és Siklódi Levente
bizottsági elnököt, hogy állapítsák meg a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
valamint a Városstratégiai és Városmarketing Bizottságok határozatképességét.
Nagy Piroska: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 6 tagjából 6 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.
Siklódi Levente: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság 7 tagjából 5 fő megjelent az ülésen, így a
bizottság határozatképes. Elmondta, hogy Mihalovics Péter, és Tóth Györgyi jelezte
távolmaradását az ülésről.
Baumgartner Lajos: A meghívónak megfelelően ismertette a napirendi pontokat,
majd kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy fogadják el a napirendet.
Ezt követően Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke, és
Siklódi Levente a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke is kérte
bizottságaik tagjait, hogy a napirendek elfogadásáról szavazzanak.
Hartmann Ferenc: Javasolta az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagjainak, hogy a
kiküldött meghívóban szereplő napirendeket fogadják el, majd feltette a kérdést, hogy
van-e valakinek más javaslata, vagy észrevétele?
A bizottság tagjai a napirendi javaslattal egyetértettek, más napirendi pontot nem
javasoltak, így az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő
15/2011. (X.10.) ÜIB. határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
a jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és Kezelési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítása

2.

A Dózsa téri fejlesztéshez kapcsolódó adásvételi és településrendezési
szerződés módosítása

3.

Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és Kezelési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítása

Baumgartner Lajos: Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent Sulák Vince PIU
vezetőt és felkérte, amennyiben van kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban, azt
mondja el.
Sulák Vince: Megköszönte a szót, nem kívánta a leírtakon túlmenően kiegészíteni az
előterjesztést.
Baumgartner Lajos: Tájékoztatta a bizottságok tagjait, hogy a mai napon volt a
Társulási Tanács ülése, ahol szintén egyhangúlag elfogadták a Társulási Megállapodás
módosítását. Elmondta, hogy így nincs akadálya a Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtásnak, amennyiben a társult önkormányzatok is elfogadják a módosítást.
Jelezte, hogy Veszprém önkormányzata az utolsó, akinek el kell fogadnia a
módosítást, mivel a többi önkormányzat már elfogadta, és a holnapi rendkívüli
közgyűlésen Veszprém képviselő-testülete is dönt az elfogadásról. Felkérte a
Tulajdonosi Bizottság tagjait, valamint a többi bizottság elnökeit, hogy szavazzanak a
megállapodás módosításáról.
Siklódi Levente: Kérte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak a napirendi pontban szereplő határozati javaslatról.
Nagy Piroska: Kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi
pontban szereplő határozati javaslatról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a
következő
16/2011. (X.10.) ÜIB. határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
az előterjesztést alkalmasnak találja közgyűlési megtárgyalásra.
2.)

A Dózsa téri fejlesztéshez kapcsolódó adásvételi és településrendezési
szerződés módosítása

Baumgartner Lajos: Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent Borbás Tamást, aki
részt vett az előterjesztés készítésében. Felkérte, amennyiben van szóbeli kiegészítése
az anyaggal kapcsolatban, azt mondja el.
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Borbás Tamás: Megköszönte a szót, és jelezte, hogy nincs szóbeli kiegészítése az
előterjesztéshez.
Baumgartner Lajos: Felkérte a bizottsági elnököket, hogy szavaztassanak az
adásvételi és településrendezési szerződés módosításának elfogadásáról, egyben kérte
a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontban szereplő
határozati javaslatról.
Siklódi Levente: Kérte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak a napirendi pontban szereplő határozati javaslatról.
Nagy Piroska: Kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzanak
a napirendi pontban szereplő határozati javaslatról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a
következő
17/2011. (X.10.) ÜIB. határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
az előterjesztést alkalmasnak találja közgyűlési megtárgyalásra.
A szavazást követően Baumgartner Lajos levezető elnök megállapította, hogy az
„Egyebek” napirendi ponthoz nem érkezett javaslat, észrevétel, így az együttes
bizottsági ülést 13,15 órakor bezárta.
K.m.f.
Hartmann Ferenc
az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
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