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. november 09-én 14,00 órai kezdettel
megtartott nyilvános együttes üléséről
Szám: KOZP/2137/12/2011.
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
Óvádi Péter alelnök
Czaun János képviselő tag
Kiss András külső szakértő
Pálinkás Norbert külső szakértő
Állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Bognárné Sabjanics Angéla
a Pannon Egyetem bizottságba delegált
tagja

Meghívott vendégek:

Borbás Tamás VKSZ Zrt.

Jelen voltak továbbá:

Az érintett bizottságok tagjai jelenléti ív
szerint

Baumgartner Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte az együttes
bizottsági ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy négy bizottság tárgyalja a
meghívóban feltűntetett két napirendet, a Dózsa tér fejlesztéshez kapcsolódó
szerződések aktualizálása, és Egyebek címmel. Megállapítja, hogy a Tulajdonosi
Bizottság 7 tagjából 5 jelen van, tehát a bizottság határozatképes. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság részéről Nagy Piroska elnök asszony helyett Czaun János
alelnök úr fogja a határozatképességet megállapítani. Felkérte Czaun János urat a
határozatképesség megállapítására.
Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, tehát a Bizottság határozatképes.
Baumgartner Lajos: Felkérte Siklódi Leventét a Városstratégiai és Városmarketing
Bizottság elnökét, hogy állapítsa meg bizottsága határozatképességét.

Siklódi Levente: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, tehát a bizottság határozatképes.
Baumgartner Lajos: Felkérte Hartmann Ferencet az Ügyrendi és Igazgatási
Bizottság elnökét a határozatképesség megállapítására.
Hartmann Ferenc: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapítja, hogy az Ügyrendi és
Igazgatási Bizottság 5 tagjából 5 fő megjelent, így a bizottság határozatképes. Feltette
a kérdést, hogy a Pannon Egyetemről érkezett-e valaki az Ügyrendi Bizottság állandó
meghívására?
Dr. Bognárné Sabjanics Angéla: Jelezte, hogy ő érkezett az együttes ülésre, az ülés
előtt be is mutatkozott.
Hartmann Ferenc: Elnézést kért, nem tudta, hogy az Ügyrendi Bizottságba jött.
Köszöntötte ez alkalommal is és megköszönte, hogy részt vesz a munkában.
Baumgartner Lajos: Köszöntötte a Pénzügyi Bizottság új tagját, aki ezt követően
állandó tagja a bizottságnak. A napirend elfogadása előtt megkérdezte jelenlévőket,
hogy van-e valakinek esetleg a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye?
Megállapította, hogy nincs. Ez esetben az előzőkben ismertetett két napirendi pontot
tárgyalnák. Kérte a Tulajdonosi Bizottság részéről a szavazást a napirenddel
kapcsolatban. Megállapította, hogy egyhangú döntéssel elfogadásra került. Felkérte
Czaun János alelnök urat, hogy a napirendi pontokat szíveskedjen elfogadtatni.
Czaun János: Kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzanak
az Elnök úr által ismertetett napirendről. Megállapította, hogy azt egyhangúlag
elfogadták.
Baumgartner Lajos: Felkérte Siklódi Levente elnök urat a napirend elfogadtatására.
Siklódi Levente: Kérte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak az Elnök úr által ismertetett napirendről. Megállapította, hogy azt
egyhangúlag elfogadták.
Baumgartner Lajos: Felkérte Hartmann Ferenc elnök urat a napirend
elfogadtatására.
Hartmann Ferenc: Kérte az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak az Elnök úr által ismertetett napirendről.
A bizottság tagjai a napirendi javaslattal egyetértettek, más napirendi pontot nem
javasoltak, így az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő
21/2011. (XI.09.) ÜIB. határozatot
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
a jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
Napirendi pontok:
1. A Dózsa tér fejlesztéséhez kapcsolódó szerződések aktualizálása
2. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A Dózsa tér fejlesztéséhez kapcsolódó szerződések aktualizálása
Baumgartner Lajos: Megkérdezte az előterjesztő képviselőjét, Borbás Tamás urat,
hogy van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Borbás Tamás: Röviden ismertette az előterjesztés előzményeit, a megelőző
eseményeket. Kiemelte, hogy az Önkormányzat által kért, és szerződésben rögzített
garanciák a beruházás megvalósításának biztosítására rendelkezésre állnak. Ezután
ismertette az elkövetkezőkben teendő lépéseket.
Baumgartner Lajos: Megköszönte Borbás Tamás kiegészítését és egyben
megkérdezte Schmidt István irodavezető urat, hogy kíván-e hozzászólni az
előterjesztéshez?
Schmidt István: Jelezte, hogy nem kíván hozzászólni, mivel Borbás Tamás mindent
részletesen elmondott. Kérte a határozat támogatását.
Baumgartner Lajos: Kérdéssel fordult a bizottságok tagjaihoz, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az előterjesztők képviselőjéhez. Ha nincs akkor szavazási helyzet
van. Tisztelettel kérdte a Tulajdonosi Bizottság tagjaitól, hogy aki az előterjesztést és
az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot az adás-vételi szerződéssel
egyetemben el tudja fogadni, szavazzon. Egyhangú döntéssel a Tulajdonosi Bizottság
elfogadta.
Felkérte Czaun János alelnök urat, hogy szíveskedjen az előterjesztést és a határozati
javaslat mellékleteit a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részéről megszavaztatni.
Czaun János: Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy van-e kiegészíteni
valójuk vagy hozzászólásuk?
Baumgartner Lajos: Jelezte, hogy az már megtörtént, mert lezárták az általános
vitát.
Czaun János: Amennyiben nincs hozzászólás, kérte, kézfelemeléssel jelezzék, ha el
tudják fogadni az előttük lévő határozati javaslatot.
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Baumgartner Lajos: Felkérte Siklódi Levente bizottsági elnök urat, hogy
szíveskedjen elfogadtatni a határozati javaslatot és természetesen a mellékleteket.
Siklódi Levente: Kérdezte a tisztelt bizottság tagjait, hogy az előttük lévő
előterjesztést és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot el tudják-e fogadni és
tudják-e támogatni. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévő 6 tagja 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Baumgartner Lajos: Felkérte Hartmann Ferenc bizottsági elnök urat, hogy
szíveskedjék elfogadtatni az előterjesztést.
Hartmann Ferenc: Megkérdezte az Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy ügyrendi
szempontból kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, kérte,
hogy szavazzanak, tárgyalásra alkalmasnak tartják-e az előterjesztést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a
következő
22/2011. (XI.09.) ÜIB. határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
az előterjesztést alkalmasnak találja közgyűlési megtárgyalásra.
Baumgartner Lajos: Megállapította, hogy egyhangú döntéssel megszületett az
eredmény.
Az Egyebek napirend a következő. Tisztelettel megkérdezte, hogy van-e valakinek
egyebekben kérdése, véleménye? Jelenlévő bizottságok tagjai részéről kérdés,
vélemény nem merült fel. Megköszönte jelenlévők munkáját és az együttes bizottsági
üléseket 14,21 órakor bezárta.
K.m.f.
Hartmann Ferenc
az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
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