JEGYZİKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Tulajdonosi Bizottsága,
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint
Közjóléti Bizottsága
2012. május 30-án 07,20 órai kezdettel megtartott nyilvános együttes ülésérıl

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatal 206-os tárgyaló
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Az ülésen megjelentek: Jelenléti ív szerint.

Czaun János: Levezetı elnökként üdvözölte a jelenlévıket és megnyitotta az
együttes ülést. Köszönte, hogy ezen a korai órán megjelentek. A Közjóléti
Bizottságnak két elıterjesztést kell sürgısségi indítvánnyal tárgyalnia, kérte, hogy
szorítkozzanak a lényegre.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 5 megjelent, tehát a Bizottság
határozatképes, majd ismertette az együttes ülés napirendjét.

1.

Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı
kijelölésérıl
A.) Veszprém, Kádár utca 4. szám (Hrsz: 5744/2) épületeinek értékesítésre
történı kijelölése
B.) Veszprém, Fecske u. 10. szám (Hrsz: 3625) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
C.) A Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám (Hrsz: 1121) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
D.) Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester

2.

Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról
a
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program
„
A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” címő felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester

3.

Döntés pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Óvodafejlesztés, az óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének
továbbfejlesztése” címő felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester

4.

Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal a 2012. május 30-ai ülés
napirendjét az elnök elıterjesztése alapján elfogadta.
Czaun János: Felkérte a jelenlévı bizottságok elnökeit, hogy állapítsák meg a
bizottságuk határozatképességét és bocsássák szavazásra a napirendet. Elsıként
Nagy Piroskának adta meg a szót.
Nagy Piroska: Köszöntötte a jelenlévıket és megállapította, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 7 tagjából 7 fı jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. A
levezetı elnök által ismertetett napirendi pontokon kívül a Bizottság még „Az
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 49/2012. (II.24.) határozat
módosítása” címő elıterjesztést, valamint a „Döntés többcélú közoktatási intézmény
létrehozásáról” tárgyú elıterjesztést tárgyalja.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta
a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

123/2012. (V. 30.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 2012. május 30-i ülésének
napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı
kijelölésérıl
A.) Veszprém, Kádár utca 4. szám (hrsz: 5744/2) épületeinek értékesítésre
történı kijelölése
B.) Veszprém, Fecske u. 10. szám (hrsz: 3625) alatti épület értékesítésre történı
kijelölése
C.) A Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám (hrsz: 1121) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
D.) Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester
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2. Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat benyújtásáról
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címő
felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester
3. Döntés pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Óvodafejlesztés,
az
óvodapedagógia
strukturális
feltételrendszerének
továbbfejlesztése” címő felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester
4. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 49/2012. (II: 24.) határozat
módosítása
Az elıterjesztés elıadója: Porga Gyula polgármester
5. Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról
Az elıterjesztés elıadója: Némedi Lajos alpolgármester

Az ülést levezetı elnök ezt követıen Siklódi Leventének, a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottság elnökének adta meg a szót.
Siklódi Levente: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából 5 fı jelen van, így a Bizottság határozatképes. Ezt követıen kérte a
Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjét a levezetı elnök által ismertetett
tartalommal fogadják el.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal a
2012. május 30-ai ülésének napirendjét az elnök elıterjesztése alapján elfogadta.
A szavazást követıen Czaun János levezetı elnök felkérte dr. Strenner Zoltánt, a
Közjóléti Bizottság elnökét, hogy állapítsa meg a határozatképességet, illetve
fogadják el a napirendet.
Dr. Strenner Zoltán: Köszöntötte a jelenlévıket és megállapította, hogy a Közjóléti
Bizottság 7 tagjából 7 fı jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Két
elıterjesztés sürgısségi indítvánnyal „érkezett” a Bizottság ülésére. A Bizottság a
május 21-ei ülésén mindkettıt tárgyalta már, de az elıterjesztésekben, azóta
változtatások történtek. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a
Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának
módosítása címő elıterjesztésben a VMKK alapító okiratából törlésre került a
„Technikai tevékenység”, valamint a „Kiegészítı tevékenység” címő bekezdés.
Az Alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyén történı továbbmőködtetése
tárgyú elıterjesztést a Bizottság ugyan már támogatta, azonban nem döntött a
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feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdés-tervezetek tartalmának jóváhagyásáról,
mely az SZMSZ szerint a Bizottság közgyőlési átruházott hatáskörét képezi.
Kérdezte a Bizottság tagjait, hogy az ismertetett két elıterjesztést, valamint a
levezetı elnök által ismertetett napirendi pontok közül a Veszprém, Ádám Iván utca
1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre történı kijelölésérıl szóló
elıterjesztést napirendjére veszi-e a bizottság.
A Közjóléti Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a rendkívüli ülés napirendjét
elfogadta.
A szavazást követıen Dr. Strenner Zoltán a másik három Bizottság tagjainak szíves
türelmét kérte, mivel a sürgısségi indítvánnyal érkezı elıterjesztések az SZMSZ
szerint elsıbbséget élveznek, így az együttes ülés elején tárgyalná meg a Közjóléti
Bizottság.

1. Az
Alapellátási
Központi
Ügyelet
kórházi
telephelyén
történı
továbbmőködtetése:
- megállapodás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrtvel és az Országos Mentıszolgálattal
- a háziorvosi feladat-ellátási és közremőködıi szerzıdések felülvizsgálata
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezte, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása és az elıterjesztı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra
bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó 3. számú határozati javaslat elfogadását.
A Közjóléti Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal jóváhagyó határozatot
hozott.

2. A Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint a Kabóca Bábszínház
és Gyermek Közmővelıdési Intézmény alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezte, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása és az elıterjesztı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra
bocsátotta az elıterjesztéshez tartozó elsı határozati javaslatot.

A Közjóléti Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a Közgyőlés felé a
határozati javaslat elfogadását támogatta.

Czaun János: Bejelentette, hogy a Tulajdonosi Bizottság ülését 2012. május 30-án
8,00 órára összehívta.
Nagy Piroska: Kérte, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülését követıen
kerüljön sor a Tulajdonosi Bizottság ülésére.
Czaun János: Egyetértett a kéréssel.

EGYÜTTES ÜLÉS NAPIRENDJEINEK TÁRGYALÁSA
1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı
kijelölésérıl
Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre
történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Czaun János: Megkérdezte, hogy a Bizottságok tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása és az elıterjesztı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Brányi Mária: Az elıterjesztést illetıen néhány pontosítást kívánt tenni. Az 51.
oldalon az értékelési szempontok elnevezéső táblázat alatt található a végleges
adásvételi szerzıdés megkötésére vonatkozó feltételek felsorolása. Az elsı feltétel
„a Veszprém belterület 4768 hrsz. alatti ingatlan forgalomképes vagyonelemek közé
történı átsorolása megtörtént;” törlésre kerül.
A határozati javaslat 2.3. pontjából kéri, hogy töröljék az utolsó mondatot.
Az 53. oldalon, ahol a határozati javaslatban adásvételi szerzıdés megkötésére
vonatkozó feltételek felsorolása található, szeretné, ha az elsı sort – ami az ingatlan
forgalomképességére vonatkozik - kivennék.
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Az 50. oldal harmadik bekezdésében található alábbi két mondatot „Pályázónak
biztosítania kell a feladat ellátásához szükséges – a tevékenység által meghatározott
igényő – helyiségek használatát. A benyújtásra kerülı pályázat mellékleteként
pályázónak be kell mutatnia a 22/0070, 23/0072 és 27/0073 számú háziorvosi körzet
mőködési feltételeinek garanciális elemeit.” szeretné beilleszteni a határozati javaslat
2.3. pontjából törölt szövegrész helyébe.
Kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak az elıterjesztésrıl.
Javasolja, hogy a szavazást a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság kezdje,
mivel a Bizottságnak kell javaslatot tennie az ingatlan célszerőségi vizsgálatára
vonatkozóan. A Tulajdonosi Bizottságnak javaslatot kell tennie az ingatlan forgalmi
értéke meghatározása érdekében.
Siklódi Levente: Kérdezte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait,
hogy van-e javaslatuk az ingatlan célszerőségi vizsgálatára vonatkozóan?
Javaslat nem volt.
Siklódi Levente: Szavazásra bocsátotta a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám
(Hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést az
elıterjesztı által elmondott módosításokkal együtt.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 3 igen, 1 „em és 1
tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a „Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz:
4768) alatti épület értékesítésre történı kijelölése” címő elıterjesztést a Közgyőlés
megtárgyalja és támogatja az elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Czaun János: Kérdezte az elıterjesztıt, hogy milyen árat javasol.
Brányi Mária: Az értékbecslés szerint az ingatlan forgalmi értéke 72.100.000.- Ft.
Szeretné, ha az ár 80.000.000.- Ft, vagy annál nagyobb összegben lenne
megállapítva.
Czaun János: Kérdezte, hogy van-e módosító javaslat a 80.000.000.-Ft-hoz képest.
Stigelmaier Józsefné: 85.000.000.-Ft-ot javasol.
Czaun János: 80.000.000.-Ft-ot javasol.
Több javaslat nem volt.
Czaun János: Szavazásra bocsátotta a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz:
4768) alatti épület forgalmi értékének meghatározását 85.000.000.-Ft összegben,
valamint a
Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület
értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztés elfogadását az elıterjesztı által
elmondott módosításokkal együtt.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy a „Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület
értékesítésre történı kijelölése” címő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja és
támogatja az elıterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A Tulajdonosi
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Bizottság a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz: 4768) alatti épület forgalmi
értékének meghatározását 85.000.000.-Ft összegben javasolja.
Nagy Piroska: Kérdezte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény a Tulajdonosi Bizottság által javasolt 85.000.000.-Ft-os forgalmi
érték meghatározásával kapcsolatban.
Kérdés, vélemény nem volt.
Nagy Piroska: Szavazásra bocsátotta a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám (Hrsz:
4768) alatti épület értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést a
Tulajdonosi Bizottság által javasolt 85.000.000.-Ft forgalmi érték meghatározásával
és az elıterjesztı által elmondott módosításokkal együtt.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás (Mihályi Balázs) mellett meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

124/2012. (V. 30.) számú határozata
a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz alatti ingatlan értékesítésre
történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz alatti ingatlan
értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést. A Bizottság az elıterjesztı
által elmondott módosításokkal javasolja a Közgyőlésnek a határozati javaslat
elfogadását.

Dr. Strenner Zoltán: Szavazásra bocsátotta a Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám
(Hrsz: 4768) alatti épület értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést a
Tulajdonosi Bizottság által javasolt 85.000.000.- Ft forgalmi érték meghatározásával
és az elıterjesztı által elmondott módosításokkal együtt.

A Közjóléti Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
elıterjesztést a Közgyőlés részére elfogadásra javasolja.
A Közjóléti Bizottság több elıterjesztést nem tárgyalt így Dr. Strenner Zoltán
megköszönte az aktív részvételt és a Közjóléti Bizottság ülését 07,35 órakor bezárta.

Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag 7,35 órakor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
ülésérıl távozott.
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A Veszprém, Kádár utca, 5744/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történı
kijelölése
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Brányi Mária: Annyi kerül csak módosításra a Közgyőlésig, hogy az
elıterjesztésben, az intézményvezetı kérésének megfelelıen mindenhol javításra
kerül az iskola megnevezése a következıképpen: Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános Iskola.
Nagy Piroska: Kérdése, hogy fordított áfa felmerülhet-e e kérdésben. A 9. oldal
második bekezdését véleménye szerint ki kellene egészíteni a következıvel:
„Pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ingatlant átvételi állapotában megırzi.
Ellenkezı esetben az Önkormányzat eláll a szerzıdéstıl.” A súlyozásnál véleménye
szerint meg kellene bontani az ingatlan esetében: 50 % helyett 25 %, 20 % oktatás,
az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 5-5 %,
valamint a csarnok térítési díja is 5 % legyen. Nem lát súlyozást az átvehetı
sporteszközök, illetve a berendezés tekintetében. Továbbá nem esik szó a
berendezésrıl, azt is értékesíti az ingatlannal az Önkormányzat? Az elıterjesztésben
piaci értékrıl van szó, véleménye szerint nem, ha csak az ingatlan nagyságát veszi.
Ha az egész terület nagyságát elosztja az ajánlott árral, az 48.677.- Ft/m2. Ezt nem
tartja reálisnak. Ha külön nézi a tornacsarnokot és az ingatlant, akkor is alacsony.
Brányi Mária: Egyben kívánják értékesíteni az ingatlant, a telekalakítás az övezeti
besorolás alapján történt. Mindenképp fontos, hogy telekingatlan is kapcsolódjon a
tornacsarnokhoz, mivel a parkolási és egyéb közlekedési feltételeket nem tudja külön
értékesíteni. A parkolást nem lehet külön felszámolni, valamint az értékelési
szempontokat sem bontaná külön, egyben kívánják értékesíteni. Az Értékelı
Bizottság hova teszi a hangsúlyt azt majd eldönti. A vételár tulajdonképpen a fele a
méglegelési szempontoknak. Fontosnak tartják, hogy az oktatási intézmények
további mőködését biztosító tornatermi funkció rendelkezésre álljon. A közlekedés
elég nehéz, ezt is kérik figyelembe venni a vételár megállapításánál. Nem tartja
fontosnak jobban megbontani. Az ingóság nem lesz értékesítve, azt a többi
intézményben fel lehet használni. Az Önkormányzat egy mőködıképes épületet ad át
felszerelés nélkül. Felhívná jelenlévık figyelmét, hogy a telekalakítás során egy olyan
ingatlan került kialakításra, amit másképp is lehet értékesíteni. Természetesen nem
most, majd késıbb. A telekalakítás során fontos szempont volt, hogy egy jó telek
alakuljon ki. Nagy Piroska által tett javaslatokat nem fogadja be.
Czaun János: Kérdezi Nagy Piroskát, hogy módosító indítványát fenntartja-e?
Nagy Piroska: Kiegészítési javaslatát igen, miszerint kéri, kerüljön bele az adásvételi
szerzıdésbe a következı kikötés: „Pályázónak kötelessége az átvételi állapotot
megırizni. Amennyiben ez nem történik meg az Önkormányzat eláll a szerzıdéstıl.”
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Brányi Mária: Az Önkormányzat értékesíti az ingatlant, az új tulajdonos belátása
szerint gazdálkodik az ingatlannal. Az Önkormányzat nem tehet ilyen jellegő kikötést
az értékesítést követıen. Az adásvételi szerzıdésben rögzítésre került az
Önkormányzatnak azon meglévı szerzıdése, mely biztosítja a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola testnevelési óráinak megtartását az épületben. A
pályázók kiválasztása során fontos szempont lehet. A tulajdonos feladata, hogyan
gondoskodik majd a szerzıdés betartásáról.
Czaun János: Ismételten kérdezi Nagy Piroskát fenntartja-e a kiegészítési
javaslatát?
Nagy Piroska: Fenntartja. További kérdése, hogy biztosított lesz-e a továbbiak az
épületben az Ipari Szakközépiskola testnevelési óráinak megtartása, ezt figyelembe
veszik-e a pályázatok elbírálása során?
Brányi Mária: A bírálatnál 40 %-ot jelent a súlyozásnál. Ha az Önkormányzat nem
kap megfelelı ajánlatot, akkor nem értékesíti az ingatlant. A telekalakítás akkor is
megvalósul. A testnevelési órák beosztása gondosságot igényel. Ezt az
intézményvezetıknek kell megoldania, egyeztetnie. A leendı vevınek mindenképp
kihívás lesz az ingatlan megvétele, fenntartása, üzemeltetése. Jelenleg is iskolaidın
kívül bérbeadásra kerül az ingatlan, ebbıl a leendı tulajdonos is tud egy kis bevételt
elérni. Úgy ítéli meg, hogy az értékesítés az épületnél nagy változást nem hoz.
Baumgartner Lajos 7,55 órakor távozott a Bizottság ülésérıl.
Gertsmár Ferenc: Az elıterjesztés utal arra, hogy a hasznosítás lehetıséget
teremthet egy új sportcentrum létrehozásához. Ez konkrét elképzelés-e, vannak-e
ilyen irányú tervek? Mibıl lehet megvalósítani?
Brányi Mária: A telekalakítás során direkt került így kialakításra a parkoló.
Figyelembe vették, hogy egy kézilabda pálya nagyságú csarnok, a kiszolgáló
helyiségekkel elhelyezhetı legyen. Ez csak pályázat útján valósítható meg. A terület
alkalmas erre a célra. Az épület eladása mellett azért döntöttek, mivel a
karbantartása, felújítása sokba kerül. Az, hogy kevés a megfelelı tornacsarnok a
városban, fıleg figyelembe véve a bevezetésre kerülı emeltszámú tornaórákat el
kell, hogy mondja, 2014-ig nem valószínő olyan pályázat, melyen egy komplex
fejlesztésre lehet pályázni. Az Önkormányzat mindenképp megpróbálja biztosítani az
intézmények részére a testneveléshez szükséges feltételeket.
Scher Ágota: Annyit kívánt elmondani, hogy az értékesítés nem esik a fordított áfa
hatálya alá.
Siklódi Levente, mivel több kérdés, észrevétel nem volt, a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottságot kérdezte az ügyben, hogy van-e célszerőségi javaslatuk.
Nemleges válaszukat követıen kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást a határozati
javaslattal kapcsolatban. A Bizottság jelenlévı tagjai közül 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatot.
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Czaun János: Kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a
vételárra vonatkozóan. Az elıterjesztésbıl látható, hogy a szakértı180 millió forintos
vételárat javasol.
Nagy Piroska: Kevésnek tartja a 180 millió forintot, ı 250 millió forintot javasolna.
Czaun János: Kéri a Bizottság tagjait, foglaljanak állást Nagy Piroska vételárra
vonatkozó javaslatával kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 1 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elutasította Nagy Piroska 250 millió forintos vételárra vonatkozó javaslatát.
Czaun János: Kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állás Nagy Piroska szerzıdéskiegészítésre vonatkozó javaslatával kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 1 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elutasította Nagy Piroska szerzıdés-kiegészítésre vonatkozó javaslatát.

A Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az
eredeti határozati javaslatot, valamint a vételárat 180 millió forintban határozta meg.
A Tulajdonosi Bizottság szavazását követıen Nagy Piroska kérte a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság tagjait, foglaljanak állást a szerzıdés-kiegészítésre
vonatkozó javaslatával kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 2 igen szavazattal, 3
tartózkodás (Czaun János, Kórosi Tibor, Kolcsár Zoltán) meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

125/2012. (V. 30.) számú határozata
a Veszprém, Kádár utca 5744/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történı
kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Kádár utca 5744/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésre
történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést. A Bizottság nem támogatja a szerzıdés
kiegészítését arra vonatkozóan, hogy a pályázó kötelessége, hogy az ingatlant
átvételi állapotban megırizze, ha ezt nem teszi az szerzıdéstıl való elállást
eredményezne.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás (Nagy Piroska, Mihályi Balázs) meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

126/2012. (V. 30.) számú határozata
a Veszprém, Kádár utca 5744/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történı
kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Kádár utca 5744/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésre
történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a
határozati javaslat elfogadását.

A Veszprém, Fecske u. 10. szám (3625 hrsz) alatti ingatlan értékesítésre történı
kijelölése
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Brányi Mária: Nem kíván ehhez az elıterjesztéshez kiegészítést tenni.
Nagy Piroska: Támogatja, hogy az Önkormányzat értékesítse azon vagyonát, mely
nem szükséges a mőködéséhez.. Azonban sajnálja az elmaradt hasznot, ami 444
eFt.
Brányi Mária: Ebben az esetben a telek ér a legtöbbet, a Forfa épület olyan
állapotban van, hogy azzal a leendı tulajdonos nem tud majd mit kezdeni.
Stigelmaier Józsefné: Javasolja a szakértı által megállapított vételárat 600 eFt-tal
csökkenteni, mivel ı belülrıl is ismeri az épületet és annak bontása szükséges.
Brányi Mária: Felhívta jelenlévık figyelmét, hogy a vételár a szakértı által
megállapított értéknél kevesebb nem lehet.
Czaun János: Javasolja, kerüljön a vételár kerekítésre, azaz 60 mFt-ra.
Siklódi Levente a Városstratégiai és Városmarketing Bizottsághoz fordulva
javaslatot kért célszerőségi vizsgálatra. A Bizottság tagjai közül javaslat nem
érkezett, így kérte, hogy foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását.
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Czaun János kérte a Tulajdonosi Bizottságot, hogy foglaljon állást az általa tett
javaslattal kapcsolatban, mely a vételárat 60 mFt-ban határozná meg. A Tulajdonosi
Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett.
Nagy Piroska kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzanak
a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás (Mihályi Balázs) mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

127/2012. (V. 30.) számú határozata
a Veszprém, Fecske u. 10. szám (3625 hrsz) alatti ingatlan értékesítésre
történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Fecske u. 10. szám (3625 hrsz) alatti ingatlan
értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.

Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám (1121 hrsz) alatti ingatlan értékesítésre történı
kijelölése
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Brányi Mária: El kell mondani az ingatlanról, hogy jó helyen van, azonban mőemlék
és a parkolás is nehezen oldható meg. Ezért is került a szakvéleményben
meghatározásra a 155.500 eFt-os vételár. Továbbá tájékoztatta jelenlévıket, hogy
hosszabb idın keresztül statikai megfigyelést folytattak az épületben, melynek a
megállapítása szerint az épület jó állapotban van. Amennyiben a leendı tulajdonos új
funkciót kíván itt kialakítani az Önkormányzat garanciát vállal arra vonatkozóan,
hogy a parkolást megoldja. El kell, hogy mondja – elmondottakat is figyelembe
véve – magasabb árra számított a szakértıtıl. Úgy gondolja, hogy a Séd-völgy,
valamint a Völgyhíd felújítás is sokat jelenthet az épület értékesítése során, továbbá
az Önkormányzat tervezi a Pápai út felújítását is.
Stigelmaier Józsefné: Mivel jó helyen van és mőemlék is plusz 100 mFt forinttal
javasolja a szakértı által megállapított vételárat megemelni.
Czaun János: Úgy kell a vételárat megállapítani, hogy az Önkormányzat el is tudja
adni az ingatlant. Felhívná jelenlévık figyelmét, hogy a mőemlék jelleg inkább
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csökkenti, mintsem emeli az ingatlan értékét. Továbbá az ingatlan közelében nincs
parkoló. Nem támogatja a magasabb vételár megállapítását.
Demeter Sándor: İ is csak azt tudja mondani, hogy a mőemléki jelleg nem elıny.
Többre érdemes épületrıl van szó, ahol a parkolást, ha akarja meg tudja oldani.
Javasolja, hogy 180 mFt-ban kerüljön megállapításra a vételár.
Stigelmaier Józsefné: Visszavonja korábbi javaslatát és 200 mFt-os vételárat
javasol.
Nagy Piroska: Támogatja a 200 mFt-os vételárat.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot és az ingatlan vételárát 200 mFt-ban állapította meg.
Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait
foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás (Mihályi Balázs) mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

128/2012. (V. 30.) számú határozata
a Veszprém, Völgyhíd tér 2 szám (hrsz: 1121) alatti ingatlan értékesítésre
történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám (hrsz: 1121) alatti ingatlan
értékesítésre történı kijelölésérıl szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.

Siklódi Levente, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérdezte a
Bizottság tagjait, hogy van-e célszerőségi vizsgálattal kapcsolatban javaslatuk,
amennyiben nincs, kéri, foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban. A
Bizottság jelenlévı 5 tagja 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a határozati javaslat
elfogadását támogatta.

2. Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról
a
Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program
„A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” címő felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester
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Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Brányi Mária: Annyit kívánt az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondani, hogy a 11.
oldalon lévı határozati javaslatban a pályázat számát a Közgyőlésig javítani fogják,
mivel elírás történt. A pályázat száma helyesen: TÁMOP-3.1.3-11/2 jelő.
Nagy Piroska: Véleménye szerint a 14.668.500 forint kötelezettségvállalás is terhet
ró az önkormányzatra. Kérdése, van-e tapasztalat arról, - mivel már van egy iskola,
ahol ilyen beruházás megvalósult, - hogyan mőködik? Azt támogathatónak tartja,
hogy kiadjon az Önkormányzat 14,7 millió forintot, hogy 345 millió forintot nyerjen a
pályázattal, ez egy jó lehetıség, csak azzal van gond, hogy túlzottak a pályázatban
foglalt elszámolható költségek, nyilván igénybe kell venni, de az EU-s pályázatban
aránytalan lehetıségek vannak egyéb szakmai tanácsadásra, tananyagfejlesztésre
pld: 149M Ft, eszközök, bútorokra 45M Ft. Más pályázatok esetében
költséghatékonynak kell lenni. Nagy lehetıség ez a pályázat az Ipari
Szakközépiskolának. Azt az elemet, amely a célcsoport szállítására vált tervezhetıvé
(buszbérlésre) ezt indokoltnak tartja, mert akkor lesz értelme a pályázatnak, ha sok
más térségbıl érkezı gyermek is részese lehet magas fokú- természettudományos
laboratóriumi ismereteknek.
Sebestyén József: Üdvözli a pályázatot és sok sikert kíván az Igazgató úrnak a
megvalósításhoz.
Brányi Mária: El kell, hogy mondja a TÁMOP pályázatok jellegzetessége a
felzárkózás, esélyegyenlıség támogatása. Véleménye szerint jól pályázik az
Önkormányzat, mivel ezzel a költségvetésben forrást generál. Továbbá az Ipari
Szakközépiskolában a gimnáziumi évfolyam megszőnik, a pályázat által a
szakközépiskola erıs profilú lesz, a pályázat sikerre viszi.
Demeter Sándor: Támogatja az elıterjesztést. Véleménye szerint egy gimnázium
nem célszerő, szükség van a szakképzés átalakulására, mely sok lehetıséget nyújt.
A Bizottságok tagjai részérıl több kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így
Siklódi Levente kérte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, hogy
foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó 11. oldalon, valamint a 12. oldalon
található határozati javaslatokkal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
támogatta az elıterjesztés 11. oldalán lévı határozati javaslat elfogadását.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
támogatta az elıterjesztés 12. oldalán lévı határozati javaslat elfogadását.
Nagy Piroska kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy ık is
foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó 11. és 12. oldalon található határozati
javaslatokkal kapcsolatban.

14

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

129/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” címő felhívására tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címő
felhívására” szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztı által ismertetett módosítással a 11. oldalon található határozati javaslat
elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

130/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” címő felhívására tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumot érintıen pályázat
benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címő
felhívására” szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a 12. oldalon
található határozati javaslat elfogadását.

Czaun János kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást az
elıterjesztéshez tartozó kettı darab határozati javaslattal kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal támogatta az elıterjesztı
által ismertetett módosítással az elıterjesztés 11. oldalán lévı határozati javaslat
elfogadását.
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A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal támogatta az
elıterjesztés 12. oldalán lévı határozati javaslat elfogadását.

Kolcsár Zoltán bizottsági tag 8,25 órakor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
ülésérıl távozott.

3. Döntés pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Óvodafejlesztés, az óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének
továbbfejlesztése” címő felhívására
Az elıterjesztés elıadója: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Brányi Mária: Ez a pályázat nagyban segítheti az óvodapedagógusok munkáját. A
társadalmi változások követéséhez nagy támogatást nyújt. El kell, hogy mondja, a
szelektív hulladékgyőjtés terén kiemelkedı munkát végeznek az óvodások. Továbbá
még megemlítené, hogy a pályázatban eszközvásárlás is van.
Sebestyén József: Támogatja a pályázat benyújtását, melynek az Alpolgármester
Asszony által említett elınye mellett másik elınye a továbbképzés. Ilyen a
megszokott pályázatokban nem szerepel.
Némethné Károlyi Jolán: Fontosnak tartja az elıterjesztésben leírtakat, ezáltal a
társadalmi változásokra reagál az óvoda, mely a késıbbiekben is fontos lehet, pl. az
iskolában. Úgy gondolja ez által más lesz a szülı és pedagógus kapcsolata is.
Siklódi Levente, mivel jelenlévık részérıl több kérdés, észrevétel, vélemény nem
merült fel kérte a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, hogy
foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Nagy Piroska is kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı tagjait a
határozati javaslattal kapcsolatos állásfoglalásra.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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131/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Óvodafejlesztés, az óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének
továbbfejlesztése” címő felhívására tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Óvodafejlesztés, az óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének
továbbfejlesztése” címő felhívására” szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.
Czaun János is kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait a határozati javaslattal
kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal támogatta a határozati
javaslat elfogadását.

Az együttes ülésnek több napirendi pontja nem révén Czaun János megköszönte
mindhárom Bizottság munkáját és az együttes ülést 8,30 órakor bezárta. Egyben
kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy maradjanak, mivel a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság ülését követıen folytatják munkájukat.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 8,35 órakor folytatta a
napirendjén lévı további két elıterjesztés megtárgyalásával
munkáját.
4. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl
eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 49/2012. (II. 24.)
határozat módosítása

Az elıterjesztés elıadója: Porga Gyula polgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Scher Ágota tájékoztatta a Bizottság tagjait, azért szükséges az elıterjesztés
elfogadása, hogy a Kormány az adósságszolgálathoz hozzájáruljon. A korábbi
döntéskor volt egy határozat, ezt a határozatot be kellett csatolni a 3 éves futamidejő
mőködési hitel elbírálásához. A Magyar Államkincstár programja azonban nem azzal
a szisztémával dolgozik, amivel összeállításra került a táblázat. Az Önkormányzat a
törvény elıírásai alapján a 16. őrlapon is és a 7. őrlapon is szerepeltette a bérleti
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díjat, amit a program nem fogad el. Annak érdekében, hogy a hitelbírálat sikeres
legyen a Kincstár felé, módosítani szükséges a táblázatot. A táblázat,
végeredményét tekintve nem változott, a módosítás csupán technikai jellegő. Kéri a
Bizottság tagjait támogassák a határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

132/2012. (V. 30.) számú határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl
eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 49/2012. (II. 24.)
határozat módosítása tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 49/2012. (II. 24.)
határozat módosítása” szóló elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a
határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról
Az elıterjesztés elıadója: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Szauer István tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság javaslatára a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által korábban tárgyalt
elıterjesztéshez képest változtatás történt, így kéri a Bizottság tagjait, hogy
tárgyalják újból az elıterjesztést. A megszüntetésrıl, valamint az alapításról szóló
határozatokban a határidı 1 hónappal korábbi idıpontban került meghatározásra. Az
Oktatási Bizottság javaslata alapján az intézmény számviteli, adózási és mőszaki
feladatait a Oktatási és Egészségügyi PMSZSZ helyett a Középfokú Nevelési
Központ fogja ellátni. Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság felvetése alapján, a
Jegyzı úr támogatásával az új vezetıi megbízást vissza kell vonni. Kovács István
esetében ugyanis van egy jelenleg élı és egy augusztus 16-tól élı vezetıi megbízás.
A határozatban mindkettıt vissza kell vonni.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

133/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Csermák Antal alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény megszüntetésérıl szóló határozati javaslat elfogadását.
Egyben az e tárgyban hozott 91/2012. (V. 23.) számú határozatát a Bizottság
visszavonja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

134/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Dohnányi Ernı Zenemővészeti
Szakközépiskola és Diákotthon megszüntetésérıl szóló határozati javaslat
elfogadását. Egyben az e tárgyban hozott 92/2012. (V. 23.) számú határozatát a
Bizottság visszavonja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

135/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Veszprémi Zenemővészeti
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Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapításáról szóló
határozati javaslat elfogadását. Egyben az e tárgyban hozott 93/2012. (V. 23.) számú
határozatát a Bizottság visszavonja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

136/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az intézményvezetıi megbízás
visszavonásáról szóló határozati javaslat elfogadását. Egyben az e tárgyban hozott
94/2012. (V. 23.) számú határozatát a Bizottság visszavonja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

137/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a intézményvezetıi megbízás
visszavonásáról szóló határozati javaslat elfogadását. Egyben az e tárgyban hozott
95/2012. (V. 23.) számú határozatát a Bizottság visszavonja.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

138/2012. (V. 30.) számú határozata
a Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés többcélú közoktatási intézmény létrehozásáról” szóló
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a többcélú közoktatási
intézmény létrehozásáról szóló határozati javaslat elfogadását. Egyben az e
tárgyban hozott 97/2012. (V. 23.) számú határozatát, valamint a 96/2012. (V. 23.)
számú határozatát, - mely a Veszprémi Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézményben magasabb vezetıi állás betöltésére vonatkozó
pályázati kiírásról szólt - a Bizottság visszavonja.

Több napirendi pont nem lévén Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság elnöke megköszönve jelenlévık munkáját, a Bizottság ülését 8,40 órakor
berekesztette.

K.m.f.

Heinbach Anikó

Nagy Piroska

referens

a Bizottság elnöke

21

