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Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából
Bizottság határozatképes. Tájékoztatta jelenlévıket, hogy
Lajos. Érdeklıdött a bizottság tagjaitól, hogy a Lejárt

elnöke köszöntötte a
6 tag jelen van, így a
hiányzik Baumgartner
határidejő határozatok

végrehajtásáról szóló jelentést mindenki áttudta-e tekinteni, ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, vélemény van-e jelenlévık részérıl.
Mivel a Bizottság tagjai nem kívántak észrevételt tenni, illetve véleményt alkotni az
elıterjesztéssel kapcsolatban, a Bizottság Elnöke kérte foglaljanak állást a határozati
javaslatról.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

46/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 19/2013. (I. 23.) számú, a 20/2013. (I. 23.) számú, a 31/2013. (II. 20.)
számú, a 42/2013. (II. 20.) számú, valamint a 45/2013. (II. 20.) számú
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
A határozati javaslat elfogadását követıen Nagy Piroska, a Bizottság Elnöke
tájékoztatta jelenlévıket, hogy a kiküldött meghívóban 9. napirendi pontként
szereplı „Elızetes Szándéknyilatkozat pályázat benyújtásáról Veszprém-Csopak
települések közötti kerékpárút kialakításához” tárgyú elıterjesztés tárgyalására nem
kerül sor. Továbbá tájékoztatta jelenlévıket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság elfogadott Ügyrendjében foglaltaknak megfelelıen 5 elıterjesztés került
sürgısségi indítvánnyal beterjesztésre a Bizottság ülésére. Ezek a következık:
1. A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém,
Kossuth Lajos u. 10. Társasház között létrejövı megállapodásról
B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása
3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett
oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról
4. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységérıl 2012-2013. években
5. Választókerületi Keret felhasználása
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke érdeklıdött, hogy mindenki kézhez kapta-e a
sürgısségi indítványokat, valamint az elıterjesztéseket. Igenlı választ követıen kérte
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a Bizottság tagjait, foglaljanak állást külön-külön a sürgısségi indítványokkal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

47/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı
megállapodásról. B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási rendszerének
szabályozásáról szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról” tárgyú elıterjesztéshez csatolt sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága az „A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı
megállapodásról. B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási rendszerének
szabályozásáról szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról”
tárgyú elıterjesztéshez becsatolt sürgısségi indítványt a 2013. március 20-i ülésen
történı tárgyalásra vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést megtárgyalásra felveszi
az ülés napirendjei közé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

48/2013. (III. 20.) számú határozata
„A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása” tárgyú
elıterjesztéshez csatolt sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága „A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása”
tárgyú elıterjesztéshez becsatolt sürgısségi indítványt a 2013. március 20-i ülésen
történı tárgyalásra vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést megtárgyalásra felveszi
az ülés napirendjei közé.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

49/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó
szerzıdések jóváhagyásáról” tárgyú elıterjesztéshez csatolt sürgısségi
indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint Kedvezményezett oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó szerzıdések
jóváhagyásáról” tárgyú elıterjesztéshez becsatolt sürgısségi indítványt a 2013.
március 20-i ülésen történı tárgyalásra vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést
megtárgyalásra felveszi az ülés napirendjei közé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

50/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységérıl 2012-2013. években” tárgyú elıterjesztéshez csatolt
sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága a „Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységérıl 2012-2013. években”
tárgyú elıterjesztéshez becsatolt sürgısségi indítványt a 2013. március 20-i ülésen
történı tárgyalásra vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést megtárgyalásra felveszi
az ülés napirendjei közé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

51/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú elıterjesztéshez csatolt
sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága a „Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú
elıterjesztéshez becsatolt sürgısségi indítványt a 2013. március 20-i ülésen történı
tárgyalásra vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést megtárgyalásra felveszi az ülés
napirendjei közé.
A sürgısségi indítványok elfogadását követıen Nagy Piroska, a Bizottság Elnöke
javaslatot tett a napirendre vonatkozóan.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

52/2013. (III. 20.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. március 20-i ülésének
napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém,
Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı megállapodásról
B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
2. A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Dr. Mohos Gábor jegyzı
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3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett
oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
4. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységérıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
5. Választókerületi Keret felhasználása
Elıterjesztı: Kovács Zoltán irodavezetı
6. Veszprém sportfejlesztési koncepciója
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
7. A Veszprém, 0101/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
irányuló igénybejelentés
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
8. Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
9. A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
10. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a
fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
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11. A helyi Építészeti- mőszaki Tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Horváth Gábor fıépítész
12. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és
Kollégium diákétkeztetésének biztosítása
13. Egyebek
Az elıterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére
álltak:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
bizottsagok/bizottsagi-eloterjesztesek

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A.)Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém,
Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı megállapodásról
B.)Döntés Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról
szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Schmidt István irodavezetı: A Jutasi út – Budapest út körforgalmi út kialakítása
kapcsán megváltozott a közterülethasználat a Kossuth u. 10. számú épületnél,
ahol az ún. lepényterület biztosított helyet parkolás céljára. A Társasháznak
fenntartási voltak ezzel kapcsolatban, ami abból fakadt, hogy 1992-ben létrejött
egy vagyonmegosztási megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzat és a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között. Ebben a megállapodásban
rögzítésre kerültek közterülethasználati jogok a Társasházban megoldandó
feladatok ellátása elısegítése érdekében. Az új beruházás eredményeként
megváltozott fizikai viszonyok miatt a Társasház kérte, hogy az elmúlt 20 év alatt
keletkezett parkolási lehetıséget vegye figyelembe az Önkormányzat.
Polgármester úr fogadta a Társasház képviselıit, akikkel egy megállapodást
vázoltak fel. A sürgısségi indítvány oka is az volt egyébként, hogy a
megállapodás-tervezetet a Társasház közgyőlése is megtárgyalta, azt elfogadta.
Egy módosító, illetve pontosító indítványuk volt, ez beépítésre került a
megállapodás-tervezetbe. A megállapodásban van egy olyan elem, amely nemcsak
a parkolási lehetıséget pontosítja, illetve egyértelmősíti, hanem tartozik ehhez egy
kedvezményes parkolóbérlet biztosításának lehetısége is. Ezt tulajdonképpen a
parkolórendelet kezeli, ezért kerül együttes tárgyalásra a megállapodás elfogadása,
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illetve a parkolórendelet módosítása. A megállapodás, amennyiben aláírásra kerül
mindként fél részérıl, az azt követı napon léphet csak hatályba
a
parkolórendelet azon rendelkezése, amelyre a módosítás vonatkozik.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: A megállapodás-tervezet 4. pontja úgy szól,
hogy „A társasház épületéhez kapcsolódó, az épület vonalában 6 db parkolóhely
továbbra is a Társasház 1 hrsz alatti tulajdonában marad.” Véleménye szerint a
„marad” szó helyett helyesebb lenne a „kerül” szó használata. Ez a
megfogalmazás véleménye szerint legalizálná az elıterjesztésben vitatott
használati jogot, mely nem került annak idején pontosításra.
Schmidt István irodavezetı: A pontosítást a Társasház kérte. Tulajdonképpen
ez fel se merülhetne, mivel biztosítani kell a saját területén történı parkoláshoz a
megközelítést. A Jutasi útról való becsatlakozás biztosított, a Társasház elıtt van
egy rámpa feljáró rész, ez alatt alakítottak ki 6 db parkolóhelyet. Ez a rámparész a
Társasház tulajdonában van. Logikus, hogy ami saját tulajdonukban van, annak
megközelítésérıl kell az Önkormányzatnak gondoskodni. A plusz 6 db
parkolóhelyet biztosítja az Önkormányzat, ami a rámpa alatti 6 parkolón kívül
kialakítható, így ezen a területen összesen 12 db autó parkolására lesz lehetıség.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska kérte jelenlévıket foglaljanak állást elıször a határozattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

53/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı
megállapodásról. B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási
rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
„Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése megvitatta és elfogadja az elıterjesztés 6-7. számú
mellékletét képezı megállapodás tervezet tartalmát.
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Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.”
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást
az elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

54/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı
megállapodásról. B.) Döntés Veszprém város fizetı parkolási
rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közúti
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1.§ A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Veszprém
város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelet 11/A.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„11/A.§ A Kossuth utca 10. szám alatti társasház 20 db - a zöld zónában vagy a
sárga zónában történı parkolásra - a társasház tulajdonosai tulajdonában lévı
személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött kedvezményes társasházi
bérletre jogosult. A bérleteket a rendszer üzemeltetıje a társasházközösség döntése
alapján állítja ki.”
2.§ A rendelet a …../2013. (III.28.) Közgyőlési határozattal elfogadott
megállapodás aláírását követı napon lép hatályba.”

2. A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása
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Elıterjesztı: Dr. Mohos Gábor jegyzı
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: Tájékoztatni szeretné a Bizottság tagjait,
hogy a kiküldött anyaghoz képest az elıterjesztésben változás történt. A rendelettervezet 4., illetve 5. §-a már nem fog szerepelni a Közgyőlés elé kerülı anyagban.
A 4. és 5. §. természetes személyeknek adna lehetıséget arra, hogy korlátozott
ideig és korlátozott területen ingyenesen használják a közterületet. Az egyik
tüzelıtárolásról szólt 48 órás idıtartamban, a másik pedig természetes személy
esetében az építıanyag lerakásra 24 óra idıtartamban. Továbbá a kiskertben
megtermelt gyümölcs-zöldség árusítása 1 m2-ig ingyenes volt. A nemzeti
vagyonról szóló törvény olyan szigorúan fogalmaz, hogy nemzeti vagyonnak az
ingyenes használata közfeladat ellátására engedhetı csak át. A törvényt
figyelembe véve az ingyenes használatra a továbbiakban nincs lehetıség, azonban
nagyon kedvezményes díjakat javasolnak megállapítani. Kiskert esetében 200.Ft/m2, tüzelıanyag, építıanyag esetében pedig 6-6.- Ft/m2 lenne a tarifa. Még
egy kiegészítés került az elıterjesztéshez. Az Önkormányzat bizottságai
foglalkoztak a Kossuth utcai egységes pavilonrendszer megvalósításával. Ebben a
helyzetben egy sajátos használati idı engedélyezésérıl lesz szó, 10 éves
idıtartamra lehet kötni majd ezeket a bérleti szerzıdéseket.
Czaun János bizottsági tag: Gyakorlati kérdése lenne. Ez a módosítás azt jelenti,
ha az állampolgár nem ismeri a rendeletet és 8 órán túl tüzelıt tárol közterületen
az büntetést von maga után?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: Nem büntetést, hanem a
közterülethasználati díjat kell megfizetni. Úgy véli, hogy a tarifákat igen alacsony
mértéken állapították meg.
Czaun János bizottsági tag: Úgy kezdte a kérdést, hogy mi van akkor, ha nem
tud a rendeletrıl és nem fizet az állampolgár? Akkor büntetést kap?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı: Nincs lehetıség szabálysértési tényállás
megállapítására, az Önkormányzat szabálysértési rendeletet sem alkothat, így
szabálysértési tényállás sem lehet.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem merült fel, így a
Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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55/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 41.§ (1)bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 19.§ (2)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,a 41.§ (3)-(4) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 76.§ (1)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 41.§ (5)bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény112.§ (2) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§ (1)A rendelet szabályait kell alkalmazni a közterületek -ide értve a közutak rendeltetéstıl
eltérı használatát is- használatával kapcsolatos jogviszonyokra, kivéve:
a)

a vásár és piac üzemeltetıje és a vásáron vagy piacon kereskedelmi tevékenységet végzık
közötti jogviszonyra,

b)

a fizetı parkolóhelyek használatára, és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére,

c)

a gépjármő-várakozóhelyek kialakítására és használatára.

(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni a beépítetlen önkormányzati tulajdonú
ingatlanok esetében a hirdetı –berendezések elhelyezésével kapcsolatos jogviszonyokra
is.
(3)
a)

Értelmezı rendelkezések:
alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló korm.
rendeletben meghatározottak szerinti nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más
alkalmakból szervezett rendezvény,
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b)
c)

alkalomszerő közterületi értékesítés: 14 napot meg nem haladó idıtartamú közterületi
értékesítés,
fogyasztásra kijelölt terület: a kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló árusító pavilon
vagy ideiglenes árusító hely oldalvonalaitól mért 2 méteres távolságon belüli terület. A
fogyasztásra kijelölt terület számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a területet,
amely a fogyasztásra kijelölt területbıl az ingatlan valamely határvonalán túl, másik
ingatlan területén helyezkedik el,

d)

karitatív tevékenység: bárki által igénybe vehetı ellenszolgáltatás nélküli anyagi és nem
anyagi jellegő szolgáltatási tevékenység,

e)

közterületi értékesítés: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló korm.
rendeletben meghatározottak szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási tevékenység,

f)

kulturális tevékenység: a közösség mővelıdése érdekében végzett tevékenység,

g)

mozgóbolti árusítás: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló
Kormány rendeletben meghatározottak szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási
tevékenység,

h) szervezett sporttevékenység bármely tömegkommunikációs, vagy infokommunikációs
eszköz igénybevételével – elıre meghatározott helyre és idıpontra – meghirdetett
rendezvény, ahol a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenységet folytatnak, kivéve a
szellemi sportágban meghirdetett rendezvény,
i)

üzlet homlokzatával érintkezı területen történı értékesítés: a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló Kormány rendeletben meghatározottak
szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási tevékenység.

2. A közterület rendeltetéstıl eltérı használatának általános
szabályai
2.§ A közterületeket azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit mások használatának
korlátozása vagy kizárása nélkül bárki ingyenesen használhatja.

3.§ (1) A közterületek - mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon
történı – használatára, a rendeletben meghatározott kivétellel, engedély alapján
kerülhet sor.
(2) A közterület – mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történıhasználatának engedélyezése a rendeletben meghatározott tevékenységek céljára, vagy
esetekben lehetséges.
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(3) A közterület használat engedélyezése esetén az engedélyesnek, a rendeletben
meghatározott kivételekkel, a rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékő
közterület-használati díjat kell fizetni.
(4) A közterület felbontásának engedélyezése esetén a rendelet 1. mellékletében
meghatározott igénybevételi díjat, de minimum 4.000,-forintot kell fizetni.
(5) A közterület- használati engedélyt a rendeletben meghatározott kivétellel– legfeljebb 1
éves – idıtartamra lehet kiadni.
(6) Ha az engedélyes az engedély érvényességének lejártakor vagy azt megelızıen kérelmezi
az engedély meghosszabbítását, - feltéve, ha a közterület használati díj megfizetésével
kapcsolatos, és az engedélyben elıírt, valamint a külön jogszabályokban meghatározott
kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, és a rendelet nem zárja ki - a közterület
használati engedélyt ismételten legfeljebb 1 év idıtartamra meg kell hosszabbítani. Az
engedély automatikus meghosszabbítására nem kerülhet sor, ha jogszabályváltozás
következtében a közterület használati engedély kiadása új kérelem benyújtása esetén
sem lehetséges.
(7) A rendeletben meghatározott esetben az engedélyt 1 évnél hosszabb idıtartamra is meg
lehet hosszabbítani.

4.§ A közterület-használati engedélyt – a közterület-használati díj fizetésére történı
kötelezés mellızésével – kell kiadni:
a)

tömbtelkes beépítés esetén hulladékgyőjtı edényzet tárolása céljából, azzal, hogy a
hulladékgyőjtı edényeztet, közlekedési területen nem lehet elhelyezni,

b)

szelektív-hulladék győjtı sziget kialakítása céljából az Észak-balatoni Térség
Regionális Települési Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, vagy a
települési szilárd hulladék kezelésével megbízott közszolgáltató részére,

c) az Önkormányzat saját és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok esetében a vállalkozási
szerzıdésben meghatározott teljesítési határidı lejártáig,
d)
e)

az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által szervezett valamennyi
rendezvény esetében,
karitatív, kulturális tevékenység céljára szervezett rendezvény esetében, kivéve, ha a
rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó,
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f)

a „Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai fejlesztés
turisztikai és mőszaki célú fenntartása érdekében a „Kolostorok és Kertek Kft.”
részére.

5.§ (1)

A közterület-használati engedélyt – a közterület-használati díj fizetésére
történı kötelezés mellızésével – ki kell adni a vezetékjog, szolgalmi jog, használati jog,
közérdekő szolgalmi, használati jog, vagy közmővezeték elhelyezésérıl kötött
megállapodás jogosultjának, amennyiben az Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján
az Önkormányzat a közterület-használati engedély iránti kérelemben megjelölt
tevékenység tőrésére köteles.

(2) A közmővezeték elhelyezéséért az Önkormányzatot - az önkormányzati tulajdonú
ingatlan használatáért – megilletı ellenérték a vezetékjog, szolgalmi jog, használati jog,
közérdekő szolgalmi, használati jog alapításáról szóló, vagy törvény alapján a
közmővezeték elhelyezésérıl kötött megállapodásban kerül meghatározásra.

6.§ 2006. április 3-át megelızıen garázs céljára megépített felépítmény tulajdonosának
kiadott közterület-használati engedélyt a közterület-használati díj megállapítása
céljából minden év január 15-éig felül kell vizsgálni. Amennyiben a tulajdonos az adott
évre megállapított közterület-használati díjat a hatósági határozatban megállapított
határidıig nem fizeti meg, a közterület-használati engedélyt a polgármester visszavonja.

7.§ A „Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai fejlesztés
területén turisztikai célú hasznosítás érdekében közterület használati engedély
kiadására a „Kolostorok és Kertek Kft.” javaslata alapján kerülhet sor. A közterület
használati engedélyhez mellékelni kell a Kft. javaslatát.

8.§ (1) A közterület –használati és - bontási engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az
engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenység gyakorlása során betartja a
rendeletben, vagy bármely más jogszabályban meghatározott kötelezettségeket, és
tartózkodik minden olyan magatartástól, amelyet a rendelet, vagy bármely más
jogszabály tilalmaz.
(2) A közterület- használati és - bontási engedélyben a figyelmet fel kell hívni arra,
amennyiben az a tevékenység, amelyre a közterület igénybevételét kérelmezték, bármely
más hatóság engedélyéhez kötött, a tevékenység megkezdésére csak akkor kerülhet sor,
ha az engedélyes rendelkezik a külön jogszabályban elıírt jogerıs hatósági engedéllyel.
A közterület-használati engedélyben a figyelmet fel kell hívni arra, amennyiben a
tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a szolgáltatás, ás a szolgáltatás
nyújtója feleljen meg a törvényben elıírt feltételeknek.

9.§ (1) A közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes a
közterület használati engedélyben megjelölt területen a köztisztaság fenntartásáról az
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Önkormányzat hatályos, a köztisztasággal összefüggı tevékenységekrıl szóló rendelete
szabályainak megfelelıen köteles gondoskodni
(2) Nem lehet közterület használati engedélyt kiadni tőz- és robbanás veszélyes tevékenység
gyakorlására az engedélyezett tőzijáték rendezése kivételével,

10.§ (1) A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az
engedélyben, továbbá bármely jogszabályban, a tevékenységre vonatkozóan
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti – ide értve a jogszabály szerint tiltott
magatartástól való tartózkodás kötelezettségét is, vagy, ha az engedély kiadására,
meghosszabbítására a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor.
(2) Meg kell tiltani a közterület használatát, amennyiben a közterület használatára a
rendeletben meghatározott engedély kiadása nélkül kerül sor, vagy a közterület
rendeltetéstıl eltérı használatához nem kell engedély, de a tevékenységet a rendelet
szabályaival ellentétes módon gyakorolják. Amennyiben a közterület jogosulatlan
használata a közterület állagának sérelmével járt, a közterület jogosulatlan használóját
kötelezni kell a közterület helyreállítására.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalánál a határozatot fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításával kapcsolatosan a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

3. A közterületi értékesítésre vonatkozó szabályok
11. § (1)

Közterületi értékesítés során, és alkalmi rendezvény keretében árusító
pavilon elhelyezése céljából közterület-használati engedély kiadására csak akkor
kerülhet sor, ha a kérelmezı az engedélykérelemhez csatolja a településképi
véleményezési,bejelentési és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott igazolást,vagy arra vonatkozó bizonyítékot,így különösen
tértivevényt,átvételi elismervényt,hogy településképi bejelentési kötelezettségnek eleget tett
A közterület-használatról szóló határozatban, vagy hatósági szerzıdésben az árusító
pavilon megjelenésével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíteni kell.
(2) Ha az árusító pavilon elhelyezéséhez jogszabály alapján építési engedély szükséges,
közterület-használati engedély kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmezı az
engedélykérelemhez csatolja a jogerıs építési engedélyt.

12. § (1) Az üzlet homlokzatával érintkezı területen történı értékesítés, valamint közterületi
értékesítés keretében végzett vendéglátási tevékenység céljából - amennyiben annak
idıtartama a 14 napot meghaladja - közterület-használati engedély kiadására csak
akkor kerülhet sor, ha a kérelmezı az engedélykérelemhez csatolja a településképi
véleményezési,bejelentési és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott igazolást,vagy arra vonatkozó bizonyítékot,így különösen
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tértivevényt,átvételi elismervényt,hogy településképi bejelentési kötelezettségnek eleget tett
A közterület-használatról szóló határozatban, vagy hatósági szerzıdésben az árusító
terasz, bútorzat, árnyékoló megjelenésével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíteni kell.
(2) Ha az (1)bekezdésben meghatározott vendéglátási tevékenység érdekében elhelyezni
kívánt terasz elhelyezéséhez jogszabály alapján építési engedély szükséges, közterülethasználati engedély kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmezı az
engedélykérelemhez csatolja a jogerıs építési engedélyt.

13.§ (1) A város egyes – a rendelet 2. mellékletében meghatározott – közterületein engedély
kiadására csak a mellékletben behatárolt területrészeken kerülhet sor. Ezekben az
esetekben a közterület-használata iránt - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott
kivétellel - minden év január 31-ig pályázatot kell kiírni. A pályázat nyertesének a
közterület-használati engedély legfeljebb egy évre adható ki. Pályázat kiírása nélkül a
lejárt engedély nem hosszabbítható meg.
(2) A pályázatot háromévente, az adott év január 31-ig kell kiírni:
a) ha a közterület-használatára az üzlet homlokzatával érintkezı területen történı
értékesítés szabályai szerint kerül sor,
b) ha a közterület-használatára a belvárosi rehabilitáció megvalósítását követıen a
közterületi értékesítés szabályai szerint kerül sor.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a pályázat nyertesének a közterülethasználati engedély három évre adható ki Pályázat kiírása nélkül a lejárt engedély nem
hosszabbítható meg.
(4) Év közben is ki lehet írni a pályázatot:
a) ha a (1)-(2) bekezdés szerint kiírt pályázat eredménytelen volt,
b) ha az üzlet homlokzatával érintkezı területen történı értékesítés céljából kiadott
közterület-használati engedély, vagy a közterületi értékesítés céljából kiadott
közterület-használati engedély év közben megszőnik.

14.§ (1)

A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a közterület, azon belül az engedélyezési eljárással érintett terület megjelölését,
b) a közterület használati díj mértékét,
c) célhoz kötött hasznosítás esetén a megvalósítani kívánt cél vagy célok megjelölését,
az ezzel kapcsolatos egyéb feltételeket,
d) a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat, pontozásos
vagy egyéb értékelési rendszert,
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e) az Önkormányzat azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa,
f) az Önkormányzat azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevı elállása
esetén a pályázat soron következı helyezettjének biztosítsa a közterület
használatát,
g) az ajánlat benyújtásának módját, helyét.
(2) A benyújtott pályázati ajánlatokat Értékelı Bizottságnak kell véleményezni. Az
Értékelı Bizottság a pályázati ajánlatok összehasonlítását a pályázati kiírásban
meghatározott szempontok és súlyozás alapján végzi.
(3) Az Értékelı Bizottság tagjai a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság által
delegált 3 fı, valamint a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési, továbbá fıépítészi
tevékenységet végzı szervezeti egységeinek 1-1 fı munkatársa. Az Értékelı
Bizottságnak a pályázók rangsorolására vonatkozóan javaslatot kell készíteni,
melyet a pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok összevetése alapján meg kell
indokolni.

4. Szervezett sporttevékenység rendezése
15. § (1)

Szervezett sporttevékenység rendezése esetén a rendezvény szervezıjének az
Önkormányzattal hatósági szerzıdést kell kötnie a zöldterület igénybevételével, a
közterület tisztántartásával, a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos – Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének hatályos önkormányzati
rendeleteiben meghatározott – elıírások teljesítése érdekében.

(2) A hatósági szerzıdésben rendelkezni kell:
a) a zöldterület igénybevételével kapcsolatosan a rendeletben foglaltaknak megfelelıen
a zöldterület igénybevételi díj, valamint a zöldkár megfizetésérıl,
b) a közterület tisztántartásával kapcsolatosan a köztisztasággal összefüggı
tevékenységekrıl szóló önkormányzati rendelet szerinti illemhely, szeméttároló
edényzet biztosításáról és üzemeltetésérıl, a rendezvény alatt és azt követıen a
terület tisztántartásáról, szükség esetén fertıtlenítésérıl,
c) a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatosan a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozások betartásáról.
(3) Amennyiben a hatósági szerzıdés megkötésére nem kerül sor, a rendezvény
megtartását a hatáskör gyakorlója megtiltja.
(4) Közparkban gépi meghajtású jármővel sporttevékenységet tilos folytatni. A gépi
meghajtású jármővel végzett sporttevékenységet a hatáskör gyakorlója megtiltja.
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5.A közterületek bontása
16. § Közterület felbontásához, annak területén, az alatt, vagy felett építmény vagy más
létesítmény elhelyezéséhez a közút esetében közútkezelıi hozzájárulás, nem közút
közterület (továbbiakban együtt: közterület) esetében közterület-bontási engedély
(továbbiakban együtt: közterület-bontási engedély) szükséges. Közút esetében a rendelet
1. függeléke tartalmazza a közúti közlekedésrıl szóló törvény és a kapcsolódó
jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyeket a rendelet szabályain kívül alkalmazni
kell.

17.§ (1) Engedély nélkül közterületet felbontani csak a közmő üzemzavarának halasztást
nem tőrı elhárítása érdekében lehetséges. A felbontást követı elsı munkanapon a
bontást be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó
szervezeti egységénél. A bejelentés a következı adatokat tartalmazza:
a) a bontás helye és idıpontja,
b) a bontás helyét ábrázoló fénykép, vagy nyomvonal helyszínrajz kivonat,
a) a bontás oka,
b) a munkát végzı cég neve,
c) a felelıs mőszaki vezetı neve, beosztása, telefonszáma,
d) a bejelentı neve, címe, telefonszáma.
(2) Abban az esetben, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott feltétel fennáll: a bejelentı részére utólagos hozzájárulást kell kiadni. A
helyreállítási tevékenység végzésére a rendelet szabályai irányadóak.
(3) Abban az esetben, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott feltétel nem állt fenn, és bontást még nem állították helyre, a közterület
használatot meg kell tiltani és a közmő üzemeltetıt kötelezni kell a bontás
helyreállítására. A helyreállítási tevékenység végzésére a rendelet szabályai irányadóak.

18.§ A munkálatok végzése elıtt és alatt a forgalom biztonságos terelésérıl és
korlátozásáról a közmő üzemeltetıjének kell gondoskodnia.

19.§ (1) A közterület-bontási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 3.
mellékletben megjelölt valamennyi adatot és nyilatkozatot.
(2) A közterület bontása, illetve közterületen történı építés során a Polgármesteri Hivatal
városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége szakfelügyeletet biztosít. A
szakfelügyeletet a munkavégzés megkezdése elıtt legalább hét nappal korábban meg
kell rendelni. A munkavégzés során: munka megkezdése, az elkészült létesítmények
eltakarása és a helyreállítás befejezése csak szakfelügyelet jelenlétében történhet.
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(3) A munkák befejezésekor mőszaki átadást kell tartani, amelynek lezárását, és azt,
hogy az érintett terület alkalmas a közterület közforgalom számára történı
visszaadására, a szakfelügyelet igazolja.

20.§ (1)

Új burkolt közterület építése esetén az építés befejezését követı 5. naptári év
december 31-ig – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve –a közterületet nem
lehet felbontani.

(2) Meglévı pályaszerkezet megtartásával járó aszfaltszınyeg készítés esetén a befejezést
követı 3. naptári év december 31-ig – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve
– a közterületet nem lehet felbontani.
(3) A bontási tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tőrı, veszély elhárítását szolgáló
bontásokra. A vészhelyzet megszőntetését követıen az igénybevevı köteles a
közterületet helyreállítani. A közterület helyreállítására vonatkozó kikötéseket a
közterület-bontási engedélybe kell belefoglalni.
(4) Az (1), (2) bekezdésben meghatározott határidıkön belül a közterület felbontását
engedélyezni kell, amennyiben a közterület felbontásának szükségességét elıidézı
helyzet kezelésére más mőszaki megoldás nincs, és kérelmezı kérelmében vállalja a
közterület teljes hosszban történı új kopóréteggel való helyreállítását.

21.§ (1)

Az engedélyesnek az engedélyben meghatározott területen kívüli területre, ha
arra vonatkozóan kérelmet nyújt be, a közterület-bontási engedély kiadását meg kell
tagadni:

a) ha az engedélyes az engedélytıl eltérıen nem megfelelı ütemben végzi munkáját,
mindaddig, míg a folyamatban lévı munkák üteme az engedélyben meghatározott
mértéket el nem éri,
b) ha az engedélyesnek az engedélytıl eltérıen elmaradása van a munkaterületek
helyreállításában-így különösen: betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítésmindaddig, míg a munkaterületet helyre nem állítja,
c) ha az engedélyest felszólították, vagy kötelezték valamely korábbi, bontás
helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására
vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban,
kötelezésben elıírtakat maradéktalanul nem teljesíti.
(2) A közterület –bontási engedély kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmezı engedély
nélkül vesz igénybe rendeltetésétıl eltérıen közterületet, mindaddig, míg az engedély
nélküli közterület-használat fennáll.

6.A közterületek helyreállítása
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22.§ (1) Az elıre tervezett bontások után a helyreállítás módját, minıségét, határidejét, a
munkaterület környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását
a közterület-bontási engedélyben kell meghatározni. A közmő meghibásodása miatt
szükségessé vált bontás után a helyreállítás módját, minıségét, határidejét, a
munkaterület környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását
a bejelentést követıen kiadott hozzájáruló nyilatkozatban, bejelentés elmulasztása
esetén a helyreállításra kötelezı határozatban kell meghatározni.
(2) Ha a teljes helyreállítás a bontási engedélyben meghatározott határidıre nem készül el,
a határidı mőszakilag indokolt esetben meghosszabbítható.
(3) A közmő meghibásodást követı burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag
indokolt legrövidebb idın belül el kell végezni.
(4) A rendeltetéstıl eltérı használat során megbontott közút helyreállítását az
engedélyesnek kell elvégeznie, az alábbiak szerint:
a) útpálya hosszirányú felbontása esetén:
aa) fı – és győjtı utakon a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,
ab) lakó és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag – érvágás – lehet.
A meglévı kopóréteget a szegélyig (kiemelt, „K”, süllyesztett), ennek hiányában
az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes kopóréteget kell
teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétıl,
ac) a burkolatba kerülı munkahézag (érvágás) az úttengellyel párhuzamos, törés
nélküli vonal mentén kell, hogy haladjon,
ad) amennyiben az ab) pont szerint helyreállítandó felület szélessége meghaladja a
forgalmi sáv 50 %a-át, a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni,
b)

útpálya keresztirányú felbontása esetén:

ba) az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az
út szélére merıleges munkahézagokkal kell elvégezni,
bb) amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merıleges munkaárok egymáshoz
közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, akkor a két
munkaárok területét és a közte lévı területet együttesen új kopóréteggel kell
ellátni,
c)

kerékpárút, gyalogút, járda felbontása:

ca) a 2,5 m széles vagy annál keskenyebb aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút,
járda hosszirányú bontása esetén teljes szélességben új kopóréteget kell építeni,
cb) a 2,5 m-nél szélesebb aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda hosszirányú
bontása esetén csak egy munkahézag lehet, és a kopóréteg cseréjét a
munkahézagtól a kerékpárút, gyalogút, járda széléig kell elvégezni,
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cc)

aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda keresztirányú bontása során, amennyiben egy beruházáson belül két út vagy járdaszélre merıleges munkaárok
egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, - a két
munkaárok területét és a közte lévı területet együttesen új kopóréteggel kell
ellátni,

d)

gyalogút és járda kijelölt-gyalogos átkelıhelynél történı bontása esetén, a
mozgáskorlátozott akadálymentesítésrıl is gondoskodni kell.

23.§ (1) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A
munkaárok csak földdel, vagy a közterület-bontási engedélyben, utólagos
hozzájárulásban, kötelezésben elıírt anyaggal tölthetı fel és a visszatöltött anyagot a
vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell.
(2) A helyreállításra kötelezett feladata a földvisszatöltések tömörségét a kivitelezés során
ellenırizni és dokumentálni a közútkezelıi hozzájárulásban elıírtak szerint.
(3) Téli, illetve technológiailag alkalmatlan idıben ideiglenes helyreállítást kell végezni, a
végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
(4) A téli hónapokban – üzemzavar elhárítás érdekében végzett közterület felbontása
esetén – a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben talajcserét
kell alkalmazni.
(5) A munkavégzéssel érintett területeken a szilárd burkolat pályaszerkezete a
munkaárok szélétıl számítottan minimum 30-30 cm –es átlapolással kell kiépíteni.

24.§ (1) Amennyiben a közterület-bontási engedélyt közmővezeték építésével (bıvítés,
felújítás, csere) kapcsolatos bontás végzésére kérték, az engedélyt csak akkor lehet
megadni, ha a gerincvezeték építésével egy idıben valamennyi ingatlan bekötı vezetéke
kiépítésre kerül, legalább az út és járda burkolaton túl mért 1 méter hosszúságig,
kiépítetlen közterület esetén a szabályozási szélességig.

25.§ (1) Közterület-bontási engedély november 15-tıl március 15-ig terjedı idıszakra nem
adható ki, kivéve azt az esetet, amelyben a beruházás támogatásból megvalósuló,
érvényes támogatási szerzıdéssel rendelkezı projekt megvalósítására irányul és a
szerzıdésben foglalt teljesítési határidejére tekintettel más mőszaki megoldás hiányában
szükséges a közterület felbontása.
(2) Május 1-tıl augusztus 31-ig terjedı idıszakban a belvároson belül a Szabadság tér,
Rákóczi Ferenc utca, Óváros tér, Vár utca, Kossuth Lajos utca, Fortuna udvar,
Gizella udvar, Sarolta udvar területén csak az (1) bekezdésben meghatározott esetben
engedélyezhetı a bontás.
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(3) Szilárd út-, tér- és járdaburkolat, valamint lépcsı helyreállítását csak kamarai
jogosultsággal, megfelelı szakmai képesítéssel rendelkezı személy, vagy szervezet
végezheti.

26.§ (1) A vezetékzóna fölé kerülı anyag tömörségi fokának legalább 90 %-osnak kell
lennie. A munkagödör visszatöltés felsı 50 cm-es rétege legalább 95 %-os tömörséggel
kell, hogy készüljön.
(2) A tömörségmérési vizsgálatot úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben
legalább 25 méterenként el kell végezni. A mérési pontokat a szakfelügyelet jelöli ki.
(3) Keresztbontás esetén a szakfelügyelet a tömörségi vizsgálatot szúrópróba-szerően rendeli
el oly módon, hogy 3 bekötésbıl átlagosan legalább egy vizsgálva legyen. Ha a tömörség
nem megfelelı a mőszaki átadás-átvételhez a közterület tulajdonosa, a közút kezelıje
nem járul hozzá és újra-helyreállításra kötelez.
(4) A tömörség mérési vizsgálatok díja az engedélyest terheli.
(5) A közterület tulajdonosa, a közút kezelıje további vizsgálatokat írhat elı a közterület
- bontási engedélyben, utólagos hozzájárulásban, kötelezésben a munka nagysága, jellege
alapján.
(6) Minıségi vita esetén az engedélyesnek, illetve kivitelezıjének kell további
vizsgálatokkal igazolni a megfelelıséget

7.Közmő koordináció
27.§ (1)

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közterületen folyó
munkák összehangolása érdekében tájékoztatás kér a közterületen elhelyezett
közmővek, hírközlési hálózatok kezelıitıl a rövid- (1 éves) és középtávú (5 éves)
közmőhálózat fejlesztési, korszerősítési valamint felújítási terveikrıl.

(2) A benyújtott középtávú közterület-bontási terveket a Polgármesteri Hivatal éves
ütemezésben összehangolja.
(3) A következı évre vonatkozó, rövid távú burkolatbontási tervek összehangolása érdekében
a Polgármesteri Hivatal minden év december 31-ig közmő-koordinációt tart. Indokolt
esetben az egyeztetı tárgyalás év közben is összehívható.
(4) Az éves egyeztetı tárgyalásra meg kell hívni:
e) a közterületen elhelyezett közmővek, hírközlési hálózatok kezelıit
f) országos közút kezelıjét,
g) illetékes rendırkapitányságot,
h) Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t,
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i) Tömegközlekedési szolgáltatót
j) Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeit.
(5) A Polgármesteri Hivatal a közmő-koordinációt követı év február 28-ig elkészíti a
város éves közterület-bontási tervét és a (4) bekezdésben felsoroltaknak megküldi.

8. Fás szárú növények környezetében végzett munkavégzés
28.§ Közmővezeték létesítése vagy rekonstrukciója során:
a)

fás szárú növény törzsétıl 1 méteren belül gépi munkavégzés nem lehetséges, csak kézi
földmunkát lehet végezni,

b)

fás szárú növény gyökérzetét kalodával kell megvédeni, amennyiben a földmunka
végzésére a növény törzsétıl legfeljebb 2 m távolságra vagy azon belül kerül sor,

c)

fás szárú növény törzsét kalodával vagy más mechanikai védelemmel kell ellátni,
amennyiben a munkagép, illetve annak hatósugara a fa törzsét 3 méter távolságon belül
megközelíti,
talajban haladó közmővezeték létesítése vagy rekonstrukciója során, annak
nyomvonala a meglévı fasort 2 méternél, meglévı cserjesávot 1 méternél jobban nem
közelítheti meg,

d)

e)

közmővezeték létesítése vagy rekonstrukciója során a közmőszolgáltató szervezet
köteles megvizsgálni a vezeték nyomvonalának a zöldsávon kívüli, burkolatban vagy
egyéb területsávban történı elvezetésének lehetıségét,

f)

légvezeték létesítése vagy rekonstrukciója során a közmőszolgáltató szervezet a szigetelt
légkábelt vagy földkábelt kell, hogy elınybe részesítse a szabad vezetékkel szemben,
amennyiben a korszerőbb megoldás alkalmazása mőszaki szempontból nem lehetetlen.

29.§ (1) A közmőszolgáltató szervezet a közterületi munkavégzés megkezdése elıtt az
önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végzı szervezettel egyeztetést
folytat le a munkaterületen a növényzet védelme és megóvása érdekében.
(2) A közmőszolgáltató szervezet a munkaterület átadására, valamint az elkészült
munka mőszaki átadására meghívja az önkormányzat megbízásából parkfenntartási
tevékenységet végzı szervezet képviselıjét.
(3) Az érintésvédelmi metszést megelızıen a közmőszolgáltató szervezet egyeztetést folytat
le az önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végzı szervezettel a fás
szárú növények védelme érdekében.

9. Hirdetı berendezések elhelyezése
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30.§ (1)

Hirdetı-berendezés elhelyezése közterület-használati engedély alapján –a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetı-berendezések elhelyezésérıl
szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint - történhet.

(2) Hirdetı-berendezés elhelyezése céljából közterület-használati engedély kiadására csak
akkor kerülhet sor, ha a kérelmezı az engedélykérelemhez csatolja a településképi
véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott igazolást, vagy arra vonatkozó bizonyítékot, így különösen tértivevényt,
átvételi elismervényt, hogy településképi bejelentési kötelezettségnek eleget tett.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben, ha a hirdetı-berendezés elhelyezése építés-hatósági
engedélyhez kötött, a közterület-használati engedély kiadására csak akkor kerülhet
sor, ha a kérelmezı az engedélykérelemhez csatolja a jogerıs építési engedélyt.
(4)A

közterület-használatról szóló határozatban, a hirdetı-berendezés térbeli
elhelyezkedésével, városképi megjelenésével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíteni kell.

(5) Hirdetı-berendezés elhelyezése a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott igazolás érvényességi idejének
lejártáig lehetséges,a (3)bekezdésben meghatározott esetben 10 év idıtartamra lehetséges.
(6) Amennyiben az engedélyes az engedély érvényességének lejártát megelızıen kérelmezi az
engedély meghosszabbítását, és az engedélyben elıírt díjfizetési, és egyéb kötelezettségét
maradéktalanul teljesítette, a (2) bekezdés szerint bejelentési eljárással kapcsolatos
kötelezettségének eleget tett, és az újabb bejelentési eljárásban a hirdetı-berendezés
elhelyezését nem tiltották meg, úgy az engedélyt az abban meghatározott idıtartammal
meg kell hosszabbítani. A (3)bekezdésben meghatározott esetben, ebben a bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén az engedélyt az abban meghatározott
idıtartammal meg kell hosszabbítani. Sem a bejelentési eljárással, sem az építéshatósági eljárással érintett esetben nem lehet a közterület-használati engedélyt
meghosszabbítani, ha jogszabály változás következtében az engedély kiadására új
kérelem benyújtása esetén sem kerülhetne sor
(7) Hirdetmény elhelyezésére szóló engedély legfeljebb 3 hónap idıtartamra szólhat,
információs táblarendszeren információs tábla elhelyezésére szóló engedély a településképi
véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott igazolás érvényességi idejének lejártáig lehetséges.
(8) Amennyiben közterületet, beépítetlen önkormányzati ingatlant, vagy annak egy részét
hirdetı-berendezés elhelyezése céljára több kérelmezı kíván használni, engedély annak
adható, aki az elıírt feltételeknek megfelel, és kérelmét idıben korábban nyújtotta be.
A korábbi benyújtóval szemben is elsıbbséget élvez az a kérelmezı, aki engedély
alapján a közterületet korábban már jogszerően használta, és a használat
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meghosszabbítását az engedély lejárta elıtt kérelmezi, feltéve, ha megfelel a (6)
bekezdésben az engedély meghosszabbítására vonatkozó feltételeknek.
(9) Az engedély meghosszabbítására, és a korábbi engedélyes elsıbbségére vonatkozó
rendelkezéseket a hirdetmény elhelyezésével, valamint az információs tábla elhelyezésével
kapcsolatosan is alkalmazni kell.

31.§ (1) A hirdetı-berendezés, hirdetmény, információs tábla elhelyezésére szóló közterülethasználati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az engedélyben, továbbá bármely
jogszabályban a tevékenységére vonatkozóan meghatározott kötelezettségét nem teljesíti
– ideértve a jogszabály szerint tiltott magatartástól való tartózkodás kötelezettségét is.
Az engedély visszavonásáról szóló határozatban a korábbi engedélyest kötelezni kell a
hirdetı berendezés, a hirdetmény eltávolítására, az információs tábla eltávolításáról a
tulajdonos Önkormányzat gondoskodik. Nem kell az engedély visszavonásáról
rendelkezni, ha a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az engedélyest a hirdetı-berendezés
eltávolítására kötelezték.
(2) A hirdetı-berendezés, hirdetmény, információs tábla elhelyezésére vonatkozó hatósági
szerzıdést rendkívüli felmondás útján meg kell szüntetni a hatósági szerzıdésben
rögzített jogsértı magatartás bekövetkezése esetén. A hatósági szerzıdésnek a hatóság
részérıl rendkívüli felmondással történı megszőntetése esetén az ügyfelet kötelezni kell a
hirdetı-berendezés, hirdetmény eltávolítására, az információs tábla eltávolításáról a
tulajdonos Önkormányzat gondoskodik. Nem kell a hatósági szerzıdést rendkívüli
felmondás útján megszüntetni, ha a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a szerzıdı felet a
hirdetı-berendezés eltávolítására kötelezték. A hatósági szerzıdésben rendelkezni kell
arról, hogy az eltávolításra kötelezést bontó feltételnek kell tekinteni.
(3) Az engedély nélkül elhelyezett - ideértve azt a helyzetet is, ha az engedély idıtartama
lejárt - hirdetı-berendezés, hirdetmény, információs tábla eltávolítását el kell rendelni.
Amennyiben az engedély nélküli elhelyezés az önkormányzati tulajdon állagának
sérelmével járt, a hirdetı-berendezés, hirdetmény, információs tábla engedély nélküli
elhelyezıjét kötelezni kell az önkormányzati tulajdon helyreállítása költségének
megtérítésére.
(4) Az (1),(3) bekezdés szerinti döntések meghozatalánál a határozat fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításával kapcsolatosan a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

32.§ A rendelet szerint elhelyezett hirdetı-berendezés eredeti állapotnak megfelelı
karbantartása a hirdetı-berendezés tulajdonosának, vagy - a köztük lévı megállapodás
alapján - az üzemeltetı feladata és kötelessége.
25

10.Közterület használati, igénybevételi és zöldterület igénybevételi díjak
33.§ (1) A közterület használati díj, a zöldterület igénybevételi díj megfizetésérıl az
engedélyben úgy kell rendelkezni, hogy annak megfizetéséig az engedélyben
meghatározott tevékenység nem kezdhetı meg.
(2) A közterület használati díjat a kérelemben megjelölt idıtartamra, de legalább 1 napra
kell megállapítani.
(3) Amennyiben a közterület-használat engedélyezése karitatív vagy kulturális rendezvény
céljából történik, a közterület-használati engedélyben vagy hatósági szerzıdésben különkülön kell meghatározni azt a területet, ahol a rendezvény kerül lebonyolításra,
valamint azt a területet, ahol a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás történik, a
rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak
(4) Közterületi értékesítés, vagy alkalmi rendezvény céljából történı közterület-használat
esetében az 1. mellékletben meghatározott díj megfizetésén felül a fogyasztásra kijelölt
terület használatáért a közterület értékesítés vagy alkalmi rendezvény közterülethasználati díjának 50%-át kell megfizetni.

34.§ Abban az esetben, ha a közterületi építési munka végzése miatt a közterületi
értékesítés vagy az üzlet homlokzatával érintkezı területen történı értékesítés
korlátozott módon folytatható, vagy a kereskedelmi tevékenységbıl képzıdı bevétel
csökkenése várható, az 1. mellékletben meghatározott díjat a polgármester átruházott
hatáskörében legfeljebb 50%-al csökkentheti.

35.§ (1) Ha a közterület használati engedély engedélyese által a kérelemben megjelölt
tevékenység rendeltetésszerő gyakorlása a zöldterület károsodását vonja maga után, a
közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes a
közterület használati díjon kívül a rendelet 4. mellékletében meghatározott zöldterület
igénybevételi díjat is köteles megfizetni.
(2) Amennyiben a közterület használati engedély alapján végzett tevékenység gyakorlása
során a zöldterület károsodásának mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti
zöldterület igénybevételi díj mértékét, az engedélyest kötelezni kell arra, hogy térítse meg
az Önkormányzatnak az igénybevételi díj és a tényleges igénybevétel során
bekövetkezett értékcsökkenés különbözetét.
(3) A zöldkár megtérítésére kell kötelezni azt az engedélyest is, akinek a közterület
használati engedélye nem tartalmazott rendelkezést a zöldterület használatára
vonatkozóan, de az általa végzett tevékenységgel összefüggésben a zöldterület károsodott.
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(4) A zöldterület helyreállítását az Önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó
végzi.

36.§ (1)

Közterületen lévı fás szárú növény kivágása esetén, amennyiben a növény
pótlása az adott földrészleten nem teljesíthetı, vagy a pótlásra másik ingatlan a
kormányrendelet szerint nem jelölhetı ki, a fás szárú növény kivágásától számított egy
éven belül az Önkormányzat részére a rendelet5. mellékletében meghatározottak
alapján pénzbeli kompenzációt kell fizetni, a pénzbeli kompenzációból Favédelmi
Keretet kell képezni.

(2) A Favédelmi Keret kizárólag az alábbi célok megvalósítására használható fel:
a) fasor és cserjesor rekonstrukció közterületen,
b) fasor és cserjesor létesítése közterületen,
c) egyedi fák és egyedi cserjék ültetése közterületen,
d) fás szárú növények pótlása közterületen.

37.§ (1) A hirdetı-berendezés elhelyezéséért fizetendı díjat a rendelet.1. mellékletében
foglaltak alapján a közterület-használati engedélyben kell megállapítani.
(2) Egy évnél hosszabb idıtartamra szóló közterület-használati engedélyben rendelkezni kell
arról, hogy a díj mértékének változása esetén az engedélyes vagy szerzıdı fél vállalja,
hogy az új díj esedékességének idıpontjától a megváltozott mértékő díjat fizeti meg az
Önkormányzatnak.
(3) Hirdetmény elhelyezéséért járó díjat a rendelet1. mellékletében rögzítettek alapján az
engedélyben az engedély megadásakor kell megállapítani.
(4) Az információs tábla elhelyezéséért járó díjat a rendelet 1. mellékletében
meghatározottak alapján az engedélyben az engedély megadásakor kell megállapítani.
(5) Ha az engedélyes hatósági szerzıdésben olyan kötelezettséget vállal, amelynek
teljesítésére hatósági határozattal nem lenne kötelezhetı, úgy az általa vállalt
többletkötelezettség figyelembe vételével az engedélyes által fizetendı, a rendeletben
meghatározott közterület használati díj a hatósági szerzıdésben csökkenthetı. A
díjcsökkentéssel kapcsolatosan a hatósági szerzıdés megkötése elıtt a polgármester
kikéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét.
(6) Az engedélyben meghatározott közterület -használati-, terület -használati-, elhelyezési
díjat, ha az engedély legfeljebb egy évre szól, egy összegben elıre kell megfizetni. Egy
évnél hosszabb idıre szóló engedély esetén a díjakat az engedélyben meghatározottak
szerint kell megfizetni.

38.§ (1) Közterület felbontásakor határidı hosszabbítása esetén a közterület-igénybevételi
díjat az 1. melléklet szerinti díjakhoz képest háromszoros szorzóval kell megállapítani.
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(2) A felbontott burkolatok forgalomnak történı ideiglenes átadásáig az engedélyes köteles
az igénybevett teljes építési területre kiterjedıen az igénybevételi díjat megfizetni.
(3) Igénybevételi díj fizetése nélkül bontható fel a közterület:
a)

b)
c)

az Önkormányzat saját,vagy az Önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervek,önkormányzati
részvétellel
mőködı
gazdasági
társaságok
beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok esetében a vállalkozási
szerzıdésben meghatározott teljesítési határidı lejártáig,
a „Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai
fejlesztés turisztikai és mőszaki célú fenntartása érdekében,
ha a beruházás törvényben meghatározott közszolgáltatás, vagy az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott önként
vállalt feladat ellátását szolgálja.

(4) Zöldterület-igénybevételi díj fizetése nélkül bontható fel a közterület:
a) ha a beruházás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti
közszolgáltatás ellátását szolgálja.,
b) ha az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
a Közgyőlés döntése által, vagy helyi népszavazás alapján önként vállalta valamely
helyi közügy megoldását, és a beruházás ezen feladat ellátását szolgálja,
c) a „Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai
fejlesztés turisztikai és mőszaki célú fenntartása érdekében.

11.A közterületek használatával kapcsolatos hatáskör gyakorlása, egyes
döntésekkel kapcsolatos rendelkezések
39.§ (1)

A közterület-használati engedély kiadására, visszavonására, a rendeletben
meghatározott esetben a közterület használat megtiltására, a rendeletben meghatározott
szabályok szerinti kötelezésrıl szóló döntés meghozatalára, a közterület bontásáról
szóló szabályok szerint utólagos hozzájárulás megadására önkormányzati hatósági
jogkörben, átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

(2) Közút rendeltetéstıl eltérı használata esetén közútkezelıi hozzájárulás kiadására a
közúti közlekedésrıl szóló törvény rendelkezései irányadóak. A Közgyőlés a
közútkezelıi hozzájárulás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre
átruházza.
(3) Közterület-használati engedély kiadása helyett a polgármester a kérelmezıvel hatósági
szerzıdést köthet.
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(4) Szervezett sportrendezvény tartása esetén a rendezınek az Önkormányzattal hatósági
szerzıdést kell kötni. A Közgyőlés a hatósági szerzıdés megkötésével kapcsolatos
hatáskörét átruházza a polgármesterre.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben újrafelvételi kérelem benyújtásának nincs
helye.

12. Átmeneti rendelkezések
40.§ (1) A belvárosi rehabilitációval érintett közterület egyes részein, az építési munka
befejezését követıen, de a teljes projekt mőszaki átadását megelızıen közterületi
értékesítés céljából 2013.évre pályázat kiírása nélkül közterület-használati engedély
adható annak a kérelmezınek, aki 2012.évben az adott terület engedélyese volt Az
engedély kiadására a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
rendelet szabályainak figyelembe vételével kerülhet sor. A terület részbeni munkaterület
voltára figyelemmel az 1. mellékletben meghatározott díjat a polgármester átruházott
hatáskörében legfeljebb 75%-al csökkentheti.
(2) A belvárosi rehabilitációs projekt elkészültét követıen a Kossuth utcai egységes
pavilonrendszer megvalósítására szerzıdı természetes személynek, vagy szervezetnek a
közterület- használati engedélyt 10 év idıtartamra kell kiadni. A 10 éves idıtartam
eltelte után a közterület- használati engedélyt pályázat kiírását követıen, legfeljebb
három év idıtartamra lehet kiadni.

13. Záró rendelkezések
41.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet (3) bekezdés i) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti:
a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a közterületek
használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló 24/2010.
(VI.28.)
önkormányzati rendelete,
b) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
41/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete,
c) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
19/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete,
d) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
34/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete,
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e) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
9/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete,
f) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
33/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete,
g) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
37/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete,
h) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelmérıl szóló
24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
51/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete,
i) a rendelet 42.§ (1)bekezdése.”

1. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
1)

A

B

C
Kiemelt
terület (x)

D
Egyéb
terület

Közterületek igénybevételének célja

Egység
Ft/m2/nap

200

100

Ft/m2/nap

200

100

Ft/m2/nap

60

60

Közterületi értékesítés árusító pavilon elhelyezésével
/xx/

Ft/m2/hó

1200

1200

Vendéglátó ipari tevékenységhez szükséges terasz
elhelyezése /xx/
Alkalomszerő közterületi értékesítés /xx/
Ünnepeket megelızı közterületi értékesítés (fenyıfa,
koszorú árusítás)
Alkalmi rendezvény
Transzparens, molinó kihelyezése (Karitatív, kulturális,
sport rendezvény kivételével) /xx/

Ft/m2/hó

1000

1000

Ft/m2/nap

200

200

2

Ft/m /nap

300

300

Ft/m2/nap

200

200

Ft/m2/nap

200

100

Karitatív tevékenység /xx/, /xxx/

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Az 5.§ (5) bekezdés c./ pontja alapján, ha a
rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó
Kulturális tevékenység /xx/, /xxx/
Az 5.§ (5) bekezdés c./ pontja alapján, ha a
rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó
Építési tevékenységgel kapcsolatos, anyagtárolás,
állványozás, konténer elhelyezés /xx/, /xxx/
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10.
11.

17.

Mozgóbolti árusítás
Taxiállomás gépkocsi állásonként
Közterületen álló garázs gépkocsi állásonként (új nem
adható)
Mutatványos és egyéb tömegszórakoztató tevékenység,
cirkusz,
csak a következı „egyéb terület”-re adható
a./ gyulafirátóti búcsú területe
b./kádártai búcsú területe
Rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem épített,
vagy közcélra még át nem adott közterület ideiglenes
használata
Filmforgatás /xx/, /xxx/
Rádiófelvétel /xx/, /xxx/
Hirdetı berendezés közterületen, vagy önkormányzati
tulajdonú beépítetlen földrészleten történı elhelyezéséért,
önkormányzati tulajdonú hirdetı-berendezés kivételével

18.

4 m2-t meg nem haladó hirdetési felület esetén
Hirdetı berendezés közterületen, vagy önkormányzati
tulajdonú beépítetlen földrészleten történı elhelyezéséért,
önkormányzati tulajdonú hirdetı-berendezés kivételével

12.

13.

14.
15.
16.

19.

20.

21.
21/a
21/b
21/c
21/d
21/e

4 m2-t meghaladó hirdetési felület esetén
Önkormányzati
tulajdonú
hirdetı-berendezésen
hirdetmény elhelyezéséért (Költségvetési intézmények
közérdekő
reklámfelületei kivételével)
Az információs táblarendszeren történı információs
tábla elhelyezéséért – kivéve, ha az információs tábla az
Önkormányzat vagy költségvetési szerv feladatkörével,
tevékenységével kapcsolatos közérdekő információt
tartalmaz
Nyomvonalas létesítmények építése, rekonstrukciója
esetén
I. és II. rendő fıút (helyi közút) úttestje /xx/, /xxx/
Győjtı- és tömegközlekedési út úttestje /xx/, /xxx/
Lakó és kiszolgálóút úttestje /xx/, /xxx/
Járda, kerékpárút, kapubehajtó, kiépítetlen közút
/xx/, /xxx/
Zöldterület /xx/, /xxx/

Ft/m2/nap
Ft/gk.állás/hó

300
4000

200
800

Ft/m2/hó

-

200

Ft/m2/nap

200
200

Ft/m2/hó

200

100

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

100
2000

100
1000

Ft/db/hó

8000

4000

Ft/db/hó

16000

8000

Ft/m2/hó

8000

4000

Egységnyi felület
*/hó/Ft

2000

2000

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

200
150
100
100

150
100
50
50

Ft/m2/nap

100

50

*
Egységnyi felület: a rendelet 1. melléklet 1-3. pontjában szereplı típusokon meghatározott táblaméret
2.)
2.1.) /x/

E szabályozás szempontjából kiemelt területnek számít a városközpontnak a Jókai Mór utca,
Ranolder tér, Bem József utca, Dózsa György út, Kiskırösi utca, Kádár utca, József Attila utca,
Egyetem utca, Hóvirág utca, Erzsébet sétány, Mártírok útja, Vitéz utca, Bezerédi utca,
Budapest utca, Pipacs utca, Nap utca, Arany János utca, Széchenyi István utca, Kopácsi utca,
Remete utca, Pajta utca, Úrkút utca, Tobak utca, Miklós utca által határolt területe, a Jutasi út
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nyugati oldala melletti közpark (2364/1 hrsz) területe, valamint a „Kolostorok és kertek a
veszprémi Vár tövében címő kiemelt turisztikai fejlesztés területe által érintett közterületek.
.
2.2.) /xx/

A kiemelt területeken belül a Szabadság tér, Rákóczi Ferenc utca, Óváros tér, Vár utca ,
Kossuth Lajos utca, Fortuna udvar, Gizella udvar, Sarolta udvar területén a kiemelt területre
megállapított díj 2-szerese számítható fel.

2.3.) /xxx/ Közút teljes lezárása esetén 5-ös szorzószámot kell alkalmazni.
2.4.) /xxxx/

Ha a közút nem közlekedési célú igénybevétele zöldterületet is érint, az igénybevételi díj részét
képezi a zöldkár 5-6. melléklet szerinti minimális értéke is.

2. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terület nagyság ( cca.
m2 )

Helyszín
Kossuth L. u. 5. Gizella udvar
(2/1. melléklet szerint)
Kossuth L. u. 5. Fortuna udvar
(2/2. melléklet szerint)
Kossuth L. u. 5. Gizella udvar
(2/3. melléklet szerint)
Szabadság tér 14.
(2/4. melléklet szerint)
Óváros tér 4.
(2/5. melléklet szerint)
Óváros tér 6.
(2/6. melléklet szerint)
Vár u. 1.
(2/7. melléklet szerint)

32

16
23
31
28
32
40
30

33

34

35

36

37

38

39

3. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
Közterület bontási kérelem
1./ Kérelmezı neve, címe:
……………………………………………………..………………………………
……………………………………………telefon:…………………………
2./ Kivitelezı neve, címe:
……………………………………………..…………………………………….
………………………………………………telefon:………………
3./ Felelıs mőszaki vezetı neve
………………………………………….……………………………...…………
………………………………………………telefon:……………………………
4./ Közterület bontás célja:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………
5./ Közterület bontás helye (név, utcanév, hrsz.):
……………………………..……………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
6./ felbontott közterület neme és mennyisége:
Közterület neme
útburkolat
járda
zöldterület
kiépítetlen közterület

fm

m2

7./ Bontás megkezdésének idıpontja: 20….év …………………… hó …… nap
8./ Ideiglenes helyreállítás idıpontja: 20….év …………………… hó …… nap
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9./ Végleges helyreállítás idıpontja: 20….év …………………… hó …… nap
10./ Naponkénti munkavégzés:

……… órától ……… óráig

11./ Végleges helyreállítást végzı szervezet neve, címe, felelıs mőszaki vezetıje
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
12./ Bontási és építési törmelék elhelyezésének helye:
………………………………..……...……………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………..……...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
13.Kérelmezı egyéb indokai:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………….
Veszprém, 20…. év ……………………hó ……nap
…………………………………..
aláírás
A KÖZTERÜLET-BONTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ
MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE
OKMÁNYOKAT:

(a közutak igazgatásáról szóló magasabb szintő jogszabályban elıírtakon túl):
1.) az igénybevételt feltüntetı terv (helyszínrajz, vázlat) 1 példányban,
2.) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 3

példányban,
3.) az igénybe vett terület helyreállításának módját,
4.) amennyiben az adott tevékenység, amelyre a közterület igénybevételét kérelmezték bármely más
hatóság engedélyéhez kötött, a külön jogszabályban elıírt jogerıs hatósági engedély.
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4. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
A zöldterület igénybevételi díj megállapításáról
1.) A növények megsemmisülése, megrongálása esetén fizetendı összeg:
1.1.) gyep
1.2.) évelı virág
1.3) kétnyári virág
1.4.) egynyári virág
1.5.)kétnyári virág, hagymás növénnyel beültetve
1.6.) csoportcserje
1.7.) talajtakaró cserje
1.8.) szoliter cserje

3.200 Ft/m2
11.600 Ft/m2
6.100 Ft/m2
6.100 Ft/m2
9.400 Ft/m2
8.900 Ft/m2
12.000 Ft/m2
7.400 Ft/db

2.) Fák, fenyık értékének meghatározása a Radó-féle faértékelés alapján történik.

5. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
1.) Faérték meghatározása = A x B x C x D x M
1.1.) A = lombhullató fák esetében egy 4 éves 2xisk 12/14-es szabadgyökerő fajtaazonos
szabványcsemete faiskolai ára az értékfelvétel idıpontjában, ÁFÁ-val
1.2.) B = a fa ismert vagy becsült korától függı szorzószám:
1.3.)10 éves fa esetében 10
1.4.) 20 éves fa esetében 40
1.5.) 30 éves fa esetében 80
1.6.) 40 éves fa esetében 160
1.7.) 50 éves fa esetében 300
1.8.) 60 éves fa esetében 500
1.9.)70 éves fa esetében 550
1.10.) egyedi védett fa esetében, a korától függetlenül 1000
1.11.) Az értékszorzót interpolálással kell megállapítani, ha a fa életkora a
tízéves idıköznél pontosabban ismert vagy becsülhetı.
1.12.) C = a lombkorona állapotától függı együttható:
1.13.) teljesen ép lombkorona esetében 1,0
1.14.) kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében 0,7
1.15.) erısen csonkolt, beteg lombkorona esetében 0,3
1.16.) D = a fa településen belüli elhelyezkedésétıl függı együttható:
1.17.) fákban szegény belvárosi területen 1,0
1.18.) fákkal átlagosan ellátott területen 0,6
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1.19.) kertvárosban és külterületen 0,4
1.20.) M = módosító tényezı:
1.21.) gyors növekedéső, az átlagosnál kevésbé értékes
1.22.) fajok (főzfa, nyárfa, nyírfa, bálványfa, ezüstfa, ecetfa, japánakác, eperfa,
gyümölcsfák) esetében 0,5
1.23.) a többi faj esetében 1,0
1.24.) Az egyes értékelési szempontokhoz a szorzószámok, együtthatók nagyságát dr. Radó
Dezsı hosszú évek alatt elvégzett számításaira alapozva, az egy lombköbméternyi
lombfelület hatásai (pl. oxigéntermelı képessége) alapján állapította meg.
2.) Cserjeérték megállapítása = A x B x C x D x M
2.1.) A = cserjék esetén 5 L, konténeres, 40/60-as mérető, elsı osztályú, fajtaazonos
szabványcserje faiskolai ára az értékfelvétel idıpontjában, ÁFÁ-val
2.2.) B = a cserje ismert vagy becsült korától függı szorzószám:
2.3.) 2 éves cserje esetében 4
2.4.) 4 éves cserje esetében 8
2.5.) 6 éves cserje esetében 15
2.6.) 8 éves cserje esetében 25
2.7.)10 éves cserje esetében 40
2.8.)15 éves cserje esetében 65
2.9.) 20 éves cserje esetében 90
2.10.) 25 éves cserje esetében 115
2.11.) 30 éves cserje esetében: 130
2.12.) egyedi védett cserje esetében, a korától függetlenül 500
2.13.) Az értékszorzót interpolálással kell megállapítani, ha a cserje életkora
pontosan ismert, vagy megbecsülhetı.
2.14.) C = a lombkorona állapotától függı együttható:
2.15.) teljesen ép lombkorona esetében 1,0
2.16.) kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében 0,7
2.17.) erısen csonkolt, beteg lombkorona esetében 0,3
2.18.) D = a cserje településen belüli elhelyezkedésétıl függı együttható:
2.19.) cserjében szegény belvárosi területen 1,0
2.20.) cserjékkel átlagosan ellátott területen 0,6
2.21.) kertvárosban és külterületen 0,4
2.22.) M = módosító tényezı:
2.23.) gyors növekedéső, az átlagosnál kevésbé értékes tömegcserjék (hóbogyó, fagyal,
tőztövis, gyöngyvesszı, madárbirs, aranyvesszı), valamint nyírott sövények esetében
0,6
2.24.) a többi faj esetében 1,0
2.25.) Az egyes értékelési szempontokhoz tartozó tényezıket és azok mértékét a dr. Radó
Dezsı által készített faértékszámítás elveire alapozva állapítottuk meg.
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3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett oktatási célú pályázati projektjeihez
kapcsolódó szerzıdéseinek aláírásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester, mint elıterjesztı nem kívánt kiegészítéssel élni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság
Elnöke kérte jelenlévıket, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

56/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között „Természettudományos Közoktatási
Laboratórium kialakítása a Vetési Albert Gimnáziumban” tárgyban
létrejött konzorciumi megállapodás aláírása” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
„Természettudományos Közoktatási Laboratórium kialakítása a Vetési Albert
Gimnáziumban” tárgyban létrejött konzorciumi megállapodást, és jóváhagyja az
elıterjesztés 1. számú mellékletében foglalt konzorciumi megállapodást.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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57/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között „Természettudományos Közoktatási
Laboratórium kialakítása a a veszprémi Ipari Szakközépiskola és
Gimnáziumban” tárgyban létrejött konzorciumi megállapodás
aláírásáról” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
„Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari
Szakközépiskola és Gimnáziumban” tárgyban létrejött konzorciumi megállapodást, és
jóváhagyja az elıterjesztés 2. számú mellékletében foglalt konzorciumi megállapodást.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

58/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban
létrejött átadás-átvételi megállapodás aláírásáról” tárgyú határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
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1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
tárgyban létrejött konzorciumi megállapodást, és jóváhagyja az elıterjesztés 3. számú
mellékletében foglalt átadás-átvételi megállapodást.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a átadás-átvételi megállapodás aláírására.

4. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységérıl 2012-2013. években
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester: A délelıtti bizottsági ülésen Némethné Károlyi
Jolán képviselı asszony jelezte, hogy tudomása van még egy olyan, a Deák
Ferenc Általános Iskolában benyújtott pályázatról, ami az elıterjesztésben nem
szerepel. Ennek utána kell nézni. Amennyiben valóban benyújtásra került és a
tavalyi évben mégsem sikerült az Iskolának az átküldött anyagokban szerepeltetni,
akkor ezzel kiegészül az elıterjesztés. Kéri, ha valakinek még van tudomása olyan
pályázatról, ami még nem érkezett be, akkor azzal szívesen kiegészítik az anyagot,
mert mindig egy információáramlásnak függvényében tudják az elıterjesztést
összeállítani. Valamennyi intézménytıl bekérik az általuk folytatott pályázati
tevékenységrıl a beszámolót és ezek ismeretében állítják össze az elıterjesztést.
Ezért is került sürgısségi indítvánnyal benyújtásra az elıterjesztés, mert a
határidıt nem tartották be az intézmények.
Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag: Ügyrendi hozzászólása lenne. Az elılapon,
az elıterjesztést megtárgyaló bizottságok között a Közjóléti Bizottság is szerepel.
A hétfın megtartott ülésen a Bizottság ezt az elıterjesztést nem tárgyalta.
Brányi Mária alpolgármester: A rendkívüli bizottsági ülésre kerül beterjesztésre a
Közjóléti Bizottság elé, mert olyan késın készült el, hogy már nem tudták az e
heti bizottsági ülésre beterjeszteni. Arról is volt szó, hogy csak a rendkívüli
bizottsági ülésre kerül benyújtásra minden bizottságnak, de mégis elkészült, ezért
inkább sürgısséggel nyújtották be a Pénzügyi Bizottság ülésére, mert minden
évben szoktak kiegészítések lenni a bizottsági ülések során.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl több kérdés, észrevétel nem
merült fel. A tájékoztatót a Bizottság egyhangúlag tudomásul vette.

5. Választókerületi Keret felhasználása
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Elıterjesztı: Kovács Zoltán irodavezetı
Károlyi Zoltán csoportvezetı nem kívánt kiegészítéssel élni az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
A Bizottság tagjai részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem merült fel, így a Bizottság Elnöke kérte a Bizottság tagjait
foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

59/2013. (III. 20.) számú határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Választókerületi Keret
felhasználásával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselıi
javaslatokat:
2.sz. választókerület, képviselı: Takács László
1.
Idısügyi Koncepció kiadvány költségeire

30.000.- Ft

2.sz vk. összesen :

30.000.- Ft

3.sz. választókerület, képviselı: Stigelmaier Józsefné
1.
Barátság parkban lévı szabadtéri fitneszgépek áthelyezésére 200.000.- Ft
2.
Ringató Körzeti Óvoda támogatása
(számítógép vásárlására)
3.
Idısügyi Koncepció kiadvány költségeire
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160.000.- Ft

30.000.- Ft

3.sz vk. összesen :

390.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselı: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMKK támogatása:
60.000.- Ft
(Március 15. úti Könyvtárnak író- olvasó találkozó szervezésére)
4.sz vk. összesen :

60.000.- Ft

5.sz. választókerület ,képviselı: Dr. Strenner Zoltán
1.
Idısügyi Koncepció kiadvány költségeire

30.000.- Ft

5.sz vk. összesen :

30.000.- Ft

6. sz. választókerület ,képviselı: Brányi Mária
1.
Csillag utcai Óvoda támogatása :
(rendezvények támogatása, tárgyi eszköz megújítása)

100.000.- Ft

2.
VMKKtámogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

120.000.- Ft

3.
Kerti lugas építésére :
(Vilonyai u. 2-4-6. sz. lakóépület keleti oldalán)

742.000.- Ft

4.
Kerti bútor telepítése a lugas alá :

325.000.- Ft

5.
Kerti bútorok telepítése a 2012-ben épülı lugasok alá :

366.000.- Ft

6.vk. összesen összesen :

1.653.000.- Ft
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10.sz. választókerület ,képviselı: Némedi Lajos
1.
Idısügyi Koncepció kiadvány költségeire

30.000.- Ft

2.
Pipacs utcai közösségi ház rezsi költségeire

100.000.- Ft

10. sz. vk. összesen :

130.000.- Ft

11.sz. választókerület ,képviselı: Halmay György
1.
Idısügyi Koncepció kiadvány költségeire

30.000.- Ft

11.vk. összesen összesen:

30.000.- Ft

12.sz. választókerület ,képviselı: Dr. Mihalovics Péter
1.
Napsugár Bölcsıde támogatása
( 50 e Ft rendezvény támogatásra , eszközbeszerzésre 50 eFt
alapítvány létrehozására)

100.000.- Ft

2.
VMKK Dózsavárosi Könyvtár támogatása :
( eszközbeszerzésre és egyéb dologi kiadásokra)

100.000.- Ft

3.
Vadvirág Körzeti Óvoda támogatása :
(rendezvény támogatása, eszközbeszerzésre)

100.000.- Ft

4.
VMKK támogatása :
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

300.000.- Ft

12. vk. összesen összesen:

600.000.- Ft

Határidı: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
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6. Veszprém sportfejlesztési koncepciója
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az élet fogja folyamatosan
kiegészíteni a benyújtott koncepciót, mert az a része talán a legáltalánosabb, mely
a jövıre vonatkozik. Jelenleg az az idıszak van, amikor leginkább a jól mőködı
egyesületek tudnak forrásokat bevonni fejlesztéseikhez, ezeknek a rugalmassága
olyan nagyfokú, hogy szinte tervezhetetlen. Ezáltal van a koncepcióban némi
bizonytalanság, illetve van még egy jellemzıje az anyagnak, hogy a hosszú távú
elképzelések is annyira forrásigényesek, hogy nem is tud közép-, vagy hosszútávra
sem tervezni. Gondolt itt a Stadion fejlesztésére, a Stadionnál való önkormányzati
szerepvállalásra vagy pedig a szabad vízfelületek növelésére. A két, rég áhított
témakörre gondol, de akár egy jégpályát is ide lehetne sorolni. Ezeket csak akkor
lehet indítani, ha olyan speciális pályázati lehetıségek lesznek, ahol az
Önkormányzat forrást tud szerezni vagy tagi forrásból az egyesületek tudnak
jelentısebb forráshoz jutni. Úgy gondolja, hogy addig is az Önkormányzat
mozgástere a költségvetési lehetıségek függvényében fog realizálódni, mely jó
esetben a magas színvonalú sportéleti tevékenységet biztosítani tudja, illetve a
szabad területeken a mozgás számára egyre jobb lehetıségeket helyez elıtérbe.
Gondolt itt a Smaragdváros programra, a Jutas lakótelep szociális megújítására.
Ezekkel az eszközökkel lehet elırukkolni. A kerékpárútfejlesztés még egy olyan
terület, ahol a környezetben lehet azokat a paramétereket meghatározni, melyeket
idıben is el lehet érni. Itt látnak forrásokat, melyeket fel lehet használni. Nem
szerettek volna, szeretnének olyan hibába esni, hogy olyan kötelezettségeket,
határidıket fogalmaznak meg, amit esetleg nem tudnak teljesíteni. Inkább egy
keretet fogalmaz meg az anyag. Még annyit kívánt megjegyezni, hogy az
elıterjesztés a múltra vonatkozóan rengeteg információt tartalmaz.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Köszöni Alpolgármester asszony
tájékoztatását. A bizottsági ülésen jelen van Matolcsi István úr is, aki részt vett az
elıterjesztés készítésében és régóta szervezi és részt vesz a város sportéletébe.
Köszöni az elıterjesztést, jó volt olvasni Veszprém múltját és bízik benne, hogy
hasonlóan szép jövı vár a városra. Mindenki tudja, hogy a nemzeti sportstratégia
2006-ig mit fogalmazott meg az Önkormányzatoknak, illetve a megyei jogú
városok kötelezı feladataként. Ezt részben teljesítette a város, mivel sokban
változott az önkormányzati struktúra, a feladat és a pénzügyi helyzet, nyilván erre
a kihívásra nehéz egzakt számokkal a stratégiában válaszolni. A Fehér Könyvben,
az Európai Unió tanácsai között ami megfogta és ismételten kifogásol, hogy
Veszprémnek, mint ahogy az egész országban, vagy Európában nincs válasza
arra, hogy a nık és leányok közösségi sportja, illetve nemzeti sportja több
támogatást kapjon. A fogyatékkal élık sportja, illetve a férfiak munkaidı utáni
sportja, a labdarúgásban kifejtett eddigi szándékuk megjelenik, illetve már az
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Idısügyi koncepcióban jelzett sport és mozgás támogatás még egy mondatba
beleférne, mivel errıl már döntött a Közgyőlés. Ez is fémjelzi, hogy Veszprém
mennyire sokrétően gondoskodik a régen tömegsportnak, ma már közösségi
sportnak. Külön örömmel vette, hogy a Smaragd pályázatban olyan közterületek
vannak, melyekre biztos sokan adnak be javaslatot, hogy milyen szabadtéri
fittness elemeket, bútorokat javasolnak. Már győjtött össze pár ötletet. Köszöni a
munkát, bár társadalmi összefogással sok mindent el lehetne érni – gondol itt a
létesítmények jobb kihasználására, Veszprém kártya bevezetésére a sportban,
futókörök kialakítására a megtisztított kiserdıben, vagy szabadtéri fittnessterek
kialakítására az Agora, illetıleg Smaragd-pályázatban. Egyáltalán azokat az amatır
sport, egyetemi és fıiskolai sportok ismételt népszerősítését, amire Veszprém
eddig sok erıt fordított. Ebbe jobban be kellene vonni az Egyetemet és a
Fıiskolát, valamint a diákolimpia kiszélesítésére volt javaslata a Honvédségnek,
ebben szerepet is vállalt. Úgy gondolja, bıséges az elıterjesztés és minden
fejezete taglalja azt a munkát, amit eddig a város végzett. Egy megjegyzést azért
tenne: a megyei jogú városok között a költségvetésben a legkevesebb %
Veszprémben jut a sportra, de így is elmondható, hogy az sokrétő.
Brányi Mária alpolgármester: nemcsak a költségvetésen keresztül támogatja a
város a sportot. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat rengeteg támogatási
formát biztosít, amikor tereket ad ingyen, annak összes költségét viseli,
karbantartja. Úgy gondolja nem biztos, hogy mindenhol patikamérlegen így
vannak a belsı arányok. Úgy ítéli meg, hogy az a sportteljesítmény, mely akár a
gyermekkorosztálytól, a szenior korosztályig tetten érhetı azért van, mert ezeket
a tereket, lehetıségeket az Önkormányzat biztosítja. Kiemelné, hogy a
sporttámogatásban nincs benn a Stadion mőködésében való önkormányzati
szerepvállalás. Nem biztos, hogy egy költségvetésben a százalék jó mérıszám,.
Nem lehet tudni, hogy egy adott településen belül milyen más egyéb konstrukció
mőködik. Úgy gondolja, hogy ez mind a kultúra, mind a sport területén tévútra
visz. Biztos, hogy lehetne még többet adni, ha lenne rá lehetıség, de úgy ítéli
meg, hogy az Önkormányzat a lehetıségeihez mérten maximálisan igyekszik helyt
állni. Például az Arénára éves szinten néhány százmilliót fordít az Önkormányzat,
ha ezt is hozzávennénk a sporttámogatáshoz biztos, hogy százalékosan jobb
arányt mutatna.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Azért említette csak, mert 2013-ban a
Minisztérium honlapján megjelent, hogy mindenki 2 % fölött van, Veszprém 0,66
%-on. Azért szembetőnı, mert az elemzésben a többi városban is bent van a
bérlemény, illetve a létesítmény befejezésénél felhasznált hitel. Ettıl függetlenül
úgy gondolja, hogy Veszprém sokszínően támogatja a sportot.
Scher Ágota irodavezetı: Úgy gondolja, el kell mondani, hogy ha az
Önkormányzat sportfejlesztésre fordított összege az Önkormányzat saját
beruházásánál van feltüntetve, akkor az Aréna költségei nem jelenhetnek meg,
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mert azt nem az Önkormányzat finanszírozta, hanem a gazdasági társaság és a
gazdasági társaságon keresztül történik ennek a hiteltörlesztése is. Ilyen
szempontból ebbe ez az összeg bele se kerülhetett. Úgy gondolja, hogy
félrevezetık az ilyen összehasonlítások, mivel a háttér nincs ott, csak egy-egy
pénzügyi adat kerül kiemelésre.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

60/2013. (III. 20.) számú határozata
a „Veszprém sportfejlesztési koncepciója” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. március 28-ai ülésén
megtárgyalta a „Veszprém sportfejlesztési koncepciója” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az elıterjesztés tartalmával
egyetért és a sportkoncepcióban leírtakat elfogadja.”

7. A Veszprém, 0101/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételére irányuló igénybejelentés
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Czaun János bizottsági tag: Üdvözli az elıterjesztést, támogatja is. Egyben
szeretné jelezni, hogy ez a gazdasági társaságnak pénzbe fog kerülni, hiszen csak
az Önkormányzat igényelheti meg, ezt bérelnie kell majd a gazdasági társaságnak.
Nemrég döntött az Önkormányzat a szomszédos ingatlan hasonló
hasznosításáról. Egyben egy apróságot szeretne megemlíteni: A 4. oldalon lévı 3.
sz. ábra egy hulladékátrakó állomást ábrázol Hatvan határába, nagy piros
betőkkel a konkurencia nevével. Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodás
keretében Tapolcán, Ajkán és Pápán is van egy-egy hulladékátrakó állomás. Kéri,
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hogy az elıterjesztésbe ezek közül kerüljön be valamelyik, ehhez segítséget is
nyújt.
Brányi Mária alpolgármester: Köszöni az észrevételt, cserélve lesz az
elıterjesztésben az ábra.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

61/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A Veszprém, 0101/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételére irányuló igénybejelentés” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „A Veszprém,
0101/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére irányuló igénybejelentés”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Veszprém 0101/5
hrsz.-ú, „Kivett telephely” megnevezéső, a Magyar Állam tulajdonát képezı ingatlan
tulajdonjogának– Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı –
térítésmentes átruházását kezdeményezi a Magyar Állam lépviseletében eljáró Magyar
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az 1. pontban
meghatározott ingatlan konkrét felhasználási céljaként hulladékudvar, illetve
hulladékátrakó állomás létesítése és mőködtetése funkciót határozza meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az 1. pontban
meghatározott ingatlan esetében segítendı feladatként Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19.
pontjában nevesített környezet-egészségügy tevékenységgel és hulladékgazdálkodással
kapcsolatos kötelezı önkormányzati feladatok ellátásának támogatását határozza meg.
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4. A Veszprém 0101/5 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értékének megállapítására
ingatlanforgalmi szakértı került felkérésre. Az elkészített szakvélemény alapján az
ingatlan jelenlegi forgalmi értéke nettó 3.000.000,- Ft.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nyilatkozik arról, hogy
szükség esetén, saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti állapotának felmérését,
kármentesítését, vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek - ideértve a
mővelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését és az ingatlanok
vonatkozásában lemond a Magyar Állammal szemben támasztott bármilyen jogcímen
fennálló követelésérıl
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nyilatkozik arról, hogy a
Veszprém 0101/5 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban védettség (örökségvédelmi,
természetvédelmi, illetve Natura 2000) nem áll fenn.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza Porga
Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı ingyenes átruházásához
szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

8. Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Szödényi Kinga irodavezetı az elıterjesztéshez nem kívánt kiegészítést tenni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

62/2013. (III. 20.) számú határozata
az „Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „Megállapodás a
Civil Ház program mőködésének biztosítására” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatnak Közgyőlése – a melléklet szerinti
tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület között létrejövı megállapodást.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

9. A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról
szóló 14/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
A.) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító
okiratának módosítása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység
támogatásáról szóló 14/2012. (III. 30.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Szödényi Kinga irodavezetı: Most kiosztásra kerülnek azok a módosítások,
melyekkel az elıterjesztés módosításra kerül a Közgyőlésig. Pár szóban vázolná a
módosításokat. A kiosztott anyagban csak azok az oldalak szerepelnek, melyek
módosulnak. Az elıterjesztés címe egyszerősödni fog, lekerül a címbıl a „A
közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.
30.) számú önkormányzati rendelet módosítása” megnevezés. Pontosításra
kerültek az elıterjesztésben résztvevı személyek, a törvényességi referens
személye. Az 5. oldalon a változás a vagyonrendelet változása miatt szükséges, így
kikerülnek a bérbeadási lehetıségek a 2. pontból. A következı módosítás a 7-8.
oldalakat érinti, a kiosztott négy pont kerül beillesztésre, itt is törlésre került az a
rész, mely a vagyonrendelet módosítása miatt változik. A 9. és 17. oldalon az
Államkincstár kérte, hogy a záradék a polgármester aláírását követıen legyen.
A Bizottság részérıl kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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63/2013. (III. 20.) számú határozata
a Mővészetek Háza Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Mővészetek Háza
Alapító Okiratának egységes szerkezető módosítását a jelen határozat mellékletében
szereplı tartalommal, 2013. április 15-i 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.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

64/2013. (III. 20.) számú határozata
a Laczkó Dezsı Múzeum Alapító Okiratának módosításáról szóló
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Laczkó Dezsı Múzeum
Alapító Okiratának egységes szerkezető módosítását a jelen határozat mellékletében
szereplı tartalommal, 2013. április 15-i hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Laczkó Dezsı Múzeum Alapító
Okiratát Módosító Okiratot és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot küldje meg a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

65/2013. (III. 20.) számú határozata
a közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ban
kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 76.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 14/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1.§ k) és l) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép és a következı m) ponttal egészül ki:
„k) gondoskodik az olvasási kultúra fejlesztésérıl, az önmővelés, önképzés lehetıségeinek
biztosításáról, a megyei könyvtári és települési nyilvános könyvtári ellátásról,
l) gondoskodik a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésérıl és fenntartásuk
segítésérıl, valamint
m) gondoskodik a kulturális örökség helyi, valamint helyi települési szintet
meghaladó, Veszprém megye közigazgatási területére kiterjedı biztosításáról”

2.§ Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az 1.§- ban meghatározott kötelezı feladatainak ellátásáról
elsıdlegesen az Önkormányzat által fenntartott közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények
mőködtetésével gondoskodik.”

3.§ Az Ör. 3.§ (1) bekezdése a következı e)-f) ponttal egészül ki:
„e) Eötvös Károly Megyei Könyvtár
f) Laczkó Dezsı Múzeum”

4.§ Az Ör. 3.§- a következı (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6)

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
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a) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza
b) gondoskodik a városrészekben mőködı könyvtárak mőködtetésérıl,
c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
d) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetıségét,
e) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs mőveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben
részt vevık információellátását, kulturális, közösségi, közmővelıdési rendezvényeket és egyéb
programokat szervez,
f) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
g) helyismereti információkat és dokumentumokat győjt
h) végzi, illetıleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
i) a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt,
j) szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
k) könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez, mőködteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, ellátja az Országos
Dokumentumellátási Rendszerrıl szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat
l) Amerikai Kuckót mőködtet.
(7) A Laczkó Dezsı Múzeum
a) megyei hatókörő városi múzeumként közfeladat-ellátás keretében biztosítja a kulturális
örökség helyi védelmét, továbbá ugyanezt a települési szintet meghaladóan, az egész megye
közigazgatási területére kiterjedıen is, részt vesz ezen örökség mőködtetésében és új
tartalommal való megtöltésében,
b) területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez, megvalósítja a jogszabályban
rögzített régészeti feladatait, és egyaránt ellátja a muzeológiai feladatokat a néprajz, történelem,
irodalomtörténet, mővészettörténet, iparmővészet, numizmatika és régészet vonatkozásában az
egész megyében,
c) regionális restaurátorközpontot mőködtet,
d) tudományos tevékenysége keretében gyarapítja győjteményeit, dokumentálja, archiválja a
város és a megye muzeológiai jelentıségő eseményeit,
e) tárgyi győjteményi raktárat, adat- és fotótárat mőködtet,
f) ellátja a tevékenységéhez szükséges állami vagyon kezelését,
g) győjtıkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttmőködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében,
h) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi és megyei
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
i) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként mőködik,
j) múzeumpedagógiai kapacitásával támogatja a gyermek- és iskoláskorúak, az ifjúság
iskolarendszeren belüli és kívüli öntevékeny mővelıdési lehetıségeit, közösségi életét, és részt
vesz az 1. § további feladatainak ellátásában is,
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k)
az Intézmény által mőködtetett kiállítóépületeiben (Veszprém, Erzsébet sétány 1. és
3.) veszprémi, megyei, országos, nemzetközi jelentıségő kiállításokat rendez,
l)
tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében szakkönyvtárat mőködtet,
m)
tudományos konferenciákat szervez,
n)
könyvkiadói tevékenységet végez,
o)
kiadványai és más, a múzeum, illetve a kiállítóhelyek karakteréhez illı tárgyak
értékesítésére múzeumi boltokat üzemeltet,
p)
segíti és támogatja a különbözı képzı-, nép- és iparmővészeti ágak tevékenységét,
együttmőködését; otthont ad a mővészeknek, mővészeti szövetségeknek, mővészeti
együtteseknek, amatır mővészeti csoportoknak,
q)
részt vesz a város kiemelt kulturális eseményein, társadalmi rendezvényein,
r)
Veszprém város nemzetközi és kulturális kapcsolataiban kezdeményezı módon részt
vesz, elısegíti a nemzetközi, kulturális együttmőködést,
s)
Mőködteti:
sa) a Hısi kaput (Veszprém, Vár u. 2.)
sb) a Veszprém 287 helyrajzi számú ingatlant (Veszprém, Vár u. 4.)
sc) a Tőztornyot (Veszprém, Vár u. 9.)„

5.§

(1) Az Ör. 2013. április 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör. :
a) 2.§ (3) bekezdésében a „közszolgáltatási szerzıdés alapján” szövegrész,
b) 3.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében az „és Könyvtár” szövegrész,
c) 3.§ (2) bekezdés d) pontja,
d) 3.§ (3) bekezdés hd) és he) pontja, valamint a
e) 4.§ d) pontjában a „szakköröket” szövegrész.

10. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak
megállításáról szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke, egyben bizottsági tag:
Tájékoztatni szeretné jelenlévıket, hogy a Közjóléti Bizottság megtárgyalta és
elfogadta az elıterjesztést. Ki szeretné emelni, hogy az elıterjesztés nem
díjemelést, hanem csökkentést, illetve a bölcsıdei díjak esetében pedig nem fog
emelkedni. Egy helyen lesz csak csekély emelés, a Családok Átmeneti
Otthonánál. Sajnos kevés az ilyen kellemes elıterjesztés. Kéri a Bizottság
támogatását.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

66/2013. (III. 20.) számú határozata
a „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III.
31.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja
az elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a (2)
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak
megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 2. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a saját fenntartásában mőködtetett
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye útján biztosítja a fogyatékosok
nappali ellátását nyújtó szociális alapszolgáltatást.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 3. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása keretein belül mőködı Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
útján biztosítja a családsegítı szolgáltatást.”
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3. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 86.§–ban foglalt kötelezı és
egyéb önként vállalt feladatait ellátási szerzıdés útján a (2)-(6) bekezdésben felsorolt
intézményekben biztosítja.”

4. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„6. § A rendelet 2. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kérelmet a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményvezetıjénél
kell benyújtani.”

5. § Az Ör. 6. alcíme helyébe a következı alcím lép:
„6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások”
6. § Az Ör. 19. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A személyi térítési díj összegét a Gyvt. 148-151.§-a alapján az intézményvezetı
állapítja meg.”

7. § Az Ör. 1. mellékletében a „ VMJV „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza” szövegrész helyébe a
„GÖLLESZ VIKTOR FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI
INTÉZMÉNYE
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 2.
88/409-856 ”
szöveg lép.

8. § Az Ör. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. § Az Ör. 10. § (1) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a „Szociálpolitikai és
Egészségügyi Irodájához„ szövegrész helyébe „közjóléti feladatokat ellátó irodájához” szöveg
lép.

10. §

(1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör:
a) 5. alcíme és az 12.§-a,
b) 15.§-a,
c) 19.§ (5) bekezdése, valamint
d) 2. mellékletének 6. pontja.
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11. A helyi Építészeti- mőszaki tervtanácsról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Horváth Gábor városi fıépítész
Czaun János bizottsági tag: Nem teljesen világos számára: Ez azt jelenti, hogy
lecsökken a mőszaki tervtanács létszáma, vagy kevesebb taggal is
határozatképes lesz, illetve a gyakorlatban azt jelenti ez a rendelet, hogy ezentúl
hetente fog ülésezni a tervtanács vagy szükség szerint?
Horváth Gábor városi fıépítész: A korábbi rendelet alapján minimum 5 fı
kellett a határozatképességhez. Az új rendelet alapján maximum 5 fı. Ezért
csökken a létszám, ez egyébként pénzügyi kérdés, mivel egyértelmően többet
kell tartani, mivel lecsökken a korábbi 30 nap helyett 14 napra a véleményezési
idı. Gördülékenyebbé szeretnék tenni, ezért csökkentenék a létszámot, így a
határozatképességhez 3 fı elegendı attól függıen, milyen ügy van. Ha
szükséges lehet szakbírálót felkérni. A 14 napos határidı azt jelenti, elızetes
egyeztetés nélkül bead valaki egy dokumentumot. Úgy szeretné, ha lennének
elızetes egyeztetések. Elıfordulhat, hogy hetente kell tartani, szabályozni
szeretnék valamilyen szinten, de egyenlıre az országos törvények és rendeletek
az irányadóak. A cél a gyorsaság, gördülékenység. Új helyzet, hogy a
településképi eljárások, jellemzıen a véleményezési eljárások alá lesznek
beillesztve, a fıépítész mőködése is, felelıse pedig a polgármester lesz.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: A tervtanács elnöke a fıépítész úr, a 7 fı
állandó tag. A határozatképességet így meg lehet ırizni?
Horváth Gábor városi fıépítész: Jelenleg 11 tag van a fıépítészen kívül a
Tervtanácsba delegálva. Mindig ebbıl kerülnek kiválasztásra, az
összeférhetetlenséget figyelembe véve a tagok. A jelenlegi gyakorlat szerint
plusz 4 fıt, ezen túl plusz 2 fıt fognak felkérni. Az ügytıl függıen lehet ez
több is.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Ennek költsége elırelátható?
Horváth Gábor városi fıépítész: A költségek úgy lettek kikalkulálva, hogy havi
rendszerességgel mindig 5 fı. Az új rendelkezések értelmében kéthetente 3 fıt
érint. Számításai szerint a kalkulált költségek elegendıek lesznek a kiadásra. Ha
mégsem lesz elegendı a költségvetés, akkor az már más helyzet. Elıfordulhat,
tapasztalatot kell szerezni. Erre az esetre több lehetıség van, például
költségvetés módosítás. Lehetıségként merül fel az ún. „akadályoztatás” esetén
az, hogy fıépítészi véleményezéssel ki lehet váltani az egyeztetést. Ez inkább év
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vége felé merülhet fel. Megjegyezné, hogy az elıterjesztés két másik rendelettel
szorosan összefügg, illetve eggyel biztosan, a települési eljárásokról szóló
rendelettel. Ott is kell még tapasztalatot szerezni. Minden város elkezdte, van,
aki decemberben már el is fogadta, így vannak tapasztalatok, melyeket
beépítettek a rendeletbe. A másik rendelet a reklámokról szól.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Jelentıs leterheltséget okoz majd a gyakori
egyeztetés. Jó munkát kíván a késıbbiekben.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény, észrevétel nem merült
fel, így a Bizottság elnöke kérte a tagokat foglaljanak állást az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

67/2013. (III. 20.) számú határozata
az „A helyi Építészeti- mőszaki Tervtanácsról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja
az elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 4.
pontjába kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

1.

§ (1)

A Tervtanács véleményezi:
a) az Önkormányzat településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
szóló rendeletében (továbbiakban: településképi önkormányzati rendelet)
meghatározott – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött –
településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények, épületek, mőtárgyak
terveit,
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b) az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. § (2) bekezdése szerinti telepítési
tanulmányterveket.
(2) A Tervtanács az (1) bekezdésben meghatározottakon túl véleményez minden olyan
egyéb építészeti tervet, településképet érintı megoldást, amelynek minısítésére:
a) a polgármester, vagy
b) a polgármester egyetértésével a fıépítész, vagy,
c) az elsıfokú építési hatóság vezetıje felkéri.
(3) A Tervtanács véleményét és javaslatait az alábbi általános szempontok
figyelembevételével alakítja ki:
a) a város természetes- és épített értékeinek, valamint a meglevı településszerkezetnek
és településkép értékeinek védelme,
b) a településkép harmonikus és értékálló alakításának elısegítése,
c) a településrendezési- és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony
érvényre juttatása,
d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.
2. § (1) A Tervtanács szavazati joggal rendelkezı elnökbıl és tervtanácsi tagokból áll,
számuk az elnökkel együtt 11 fı.
(2) A Tervtanács határozatképességének feltétele, hogy az elnökkel együtt legalább 3
fı vegyen részt az egyes tervek értékelése során.
(3) A Tervtanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet:
a) Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája képviselıje,
b) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara képviselıje,
c) a tervdokumentációt készítı tervezı,
d) Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármester,
e) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselıje,
f) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban:
Hivatal) városfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetıje,
g) a Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetıje,
h) a Hivatal városépítészeti feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetıje, az
építési hatóság vezetıje,
i) védett területet vagy tájat, illetve egyedi objektumot és környezetét érintı terv
esetében a területileg illetékes mőemléki felügyelı, mőemléki szakhatóság
képviselıje,
j) téma szerint érintett szakigazgatási szerv képviselıje.
(4) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a mőködésével kapcsolatos egyéb
adminisztratív feladatokat a Hivatal erre kijelölt köztisztviselıje (a Tervtanács
szakmai titkára) látja el, aki erre irányuló tevékenységét a Tervtanács elnökének
irányításával végzi.
3. § (1) A Tervtanács elnöke a városi fıépítész. A településképi önkormányzati rendelet
szerinti véleményezési eljárás során az elnök feladatkörére a településrendezési és az
építészeti–mőszaki tervtanácsokról szóló korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
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(2) Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása során Tervtanács elnöke:
a) kinevezi a Tervtanács tagjait,
b) elıkészíti a Tervtanács napirendjét és javaslatot tesz annak elfogadására,
c) kiválasztja a tervtanácsi tárgyaláson résztvevı tagokat a napirendeken szereplı
dokumentációk jellegének, tartalmának, nagyságrendjének figyelembevételével, az
összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett,
d) a tárgyalandó témától függıen javaslatot tesz szakbíráló kijelölésére,
e) összehívja és irányítja a Tervtanács munkáját, vezeti a tervtanácsi tárgyalásokat,
f) a tárgyaláson elhangzott véleményeket szóban összefoglalja, megfogalmazza a
tervtanácsi véleményt, indoklást és javaslatot a jegyzıkönyv számára,
g) vizsgálja a Tervtanács hatáskörét, illetékességét és szükség esetén gondoskodik a
tervdokumentáció áttételérıl,
h) hitelesíti a véleményt és a jegyzıkönyvet.

4. §

5. §

6. §

(3) Az elnök rövidebb idıtartamú akadályoztatása, vagy összeférhetetlenség esetén a
kijelölt tagok közül helyettest kér fel. Ezt a tényt az ülés jegyzıkönyvében rögzíteni
kell.
(4) Az elnök 1 hónapnál hosszabb akadályoztatása esetén helyettesítésérıl - külön
megbízás alapján - a polgármester dönt.
(1) A Tervtanács tagja felsıfokú, meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkezı,
legalább öt éves, magas szintő és elismert szakmai gyakorlattal bíró természetes
személy lehet.
(2) A tervtanácsi tagnak a településrendezési és az építészeti–mőszaki
tervtanácsokról szóló korm. rendeletben meghatározott - szakmai kamara által
megkövetelt - tervezési szakmagyakorlási jogosultsággal is rendelkeznie kell.
(3) A tervtanácsi tagok kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha
bármely kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követıen felmerül, a kinevezést a
fıépítész vonja vissza.
(1) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács
megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében szakbírálót kérhet fel.
(2) A szakbírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozó – a 4. § szerinti – szakmai
feltételek az irányadók. Szakbírálónak tervtanácsi tag is felkérhetı, de ebben az
esetben csak tanácskozási joga van és a döntésben közvetlenül nem vesz részt.
(3) A szakbíráló feladata a tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos
bírálatának elkészítése, amelyre elegendı idıt, de legalább 3 napot kell biztosítani.
(1) A Tervtanács szakmai titkára
a) az elnök döntésének megfelelıen meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevıit,
b) elvégzi a véleményezésre elıterjesztett tervdokumentációk tartalmi és formai
ellenırzését, szükség esetén intézkedik a hiánypótlásról,
c) vezeti és összeállítja a jegyzıkönyvet, külön-külön mindegyik bírált terv esetében,
d) az elnök részére aláírásra elıkészíti a tervtanácsi véleményt,
65

e) elvégzi a Tervtanács mőködésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási
feladatokat,
f) gondoskodik a tervtanácsi vélemény nyilvántartásáról.
(2) A titkári teendıket a fıépítész szakmai helyettese, a fıépítészi referens látja el.
Akadályoztatása esetén feladatkörének ellátásában a fıépítészi csoport ügyintézıje
helyettesíti.
7. § (1) Az elnök, tag és szakbíráló esetében az összeférhetetlenség kérdésében a
településrendezési és az építészeti–mőszaki tervtanácsokról szóló korm. rendelet
rendelkezései irányadóak.
(2) Az elnök, tervtanácsi tag, szakbíráló összeférhetetlensége esetén az alábbiak
szerint kell eljárni:
a) amennyiben a Tervtanács ülésére benyújtott tervek esetében az érintett elıre jelzi az
összeférhetetlenségét, akkor
aa) az elnök esetében a polgármester gondoskodik helyettesítésérıl,
ab) tag és szakbíráló esetében az elnök másik személyt kér fel,
b) amennyiben az érintett tervtanács ülésén jelenti be az összeférhetetlenséget, az
összeférhetetlenséggel érintett terv bírálatára másik tervtanácsi ülést kell összehívni,
c) ha az érintett nem jelenti be összeférhetetlenségét, az összeférhetetlenségrıl a
tervtanács egyszerő többséggel dönt. Az összeférhetetlenség kimondása esetén a (2)
bekezdés aa) vagy ab) alpontjának megfelelıen kell eljárni.
8. § (1) A bírálatra benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeire a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrıl szóló korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
(2) A benyújtott tervdokumentáció minden egyes tervlapját a terv megrendelıjének,
megbízójának, illetve a tervezıjének hiteles aláírásával kell ellátni.
9. § (1) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a mőködésével kapcsolatos
adminisztratív feladatokat a Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában
meghatározott szervezeti egysége látja el.
(2) A tervtanácsi ülésekre általában a Hivatalban kerül sor, a kiküldött
meghívóban rögzített hivatalos helyiségben. Egyedi esetekben a Tervtanács - a tárgyalt
téma függvényében - egyéb helyen is tarthat kihelyezett ülést.
(3) A Tervtanács az üléseit szükség szerint, de általában kéthetes rendszerességgel
tartja. Az ülésre a meghívót idıpont megjelölésével az ülés elıtt legalább 6 nappal az
elnök küldi meg, figyelembe véve a tárgyalandó tervek számát, jellegét, fontossági
sorrendjét.
10. §(1) A településképi önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott
esetekben a tervtanácsi véleményezés a polgármester megkeresésére indul.
(2) A tervtanácsi bírálathoz a településképi véleményezésre – az ott meghatározott
szabályok szerint - beadott tervdokumentáción túl két példány papír alapú
dokumentációt is be kell nyújtani.
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11.

12.

(3) Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg a 8. §-ban elıírt
tartalmi követelményeknek, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
(4) A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és meghívott résztvevık
számára a tárgyalás elıtt legalább 3 nappal tanulmányozásra hozzáférhetıvé kell
tenni.
(5) Szakbíráló bevonása esetén a dokumentációt legalább 5 nappal az ülés elıtt –
digitális formában - a bíráló számára meg kell küldeni, akinek a szakvéleményét a
kitőzött ülésnap elıtt 2 nappal elektronikus úton meg kell küldenie a Tervtanács
titkárának, aki ezt soron kívül továbbítja a tervezınek, illetve a Tervtanács
tagjainak.
(6) A felkért bírálónak tanácskozási joggal meg kell jelennie az ülés napján és a
kiküldött bírálatot szóban is ismertetnie kell.
§(1) A Tervtanács ülései nyilvánosak.
(2) A Tervtanács véleményét a kérelem benyújtásától számított 12 napon belül
alakítja ki.
(3) Nem kell a tervtanáccsal véleményeztetni azokat az építészeti-mőszaki terveket,
amelyek a kormányrendelet és a kamarai szakmai szabályzat szerint kiírt,
meghívásos, vagy nyitott tervpályázattal kerülnek kiválasztásra, az elıírásoknak
megfelelı összetételő bíráló bizottság értékelése alapján
(4) A tervdokumentáció bírálata az alábbiak szerint zajlik:
a) tervezı röviden bemutatja a terv legfontosabb ismérveit,
b) a Tervtanács tagjai, majd a tanácskozási joggal résztvevık szükség esetén
kérdéseket tesznek fel a tervvel kapcsolatban, amelyekre a tervezı válaszol,
c) a Tervtanács tagjai, illetve a tanácskozási joggal résztvevık kifejtik véleményüket,
amelyet megindokolnak,
d) a Tervtanács elnöke összefoglalja az elhangzottakat, megfogalmazza az adott
napirendi ponttal kapcsolatban kialakítandó vélemény tervezetét,
e) a Tervtanács elnöke szavazásra bocsájtja a vélemény tervezetét.
(5) A Tervtanács a döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlıség
esetén az elnök szavazata dönt. A Tervtanács bármely jelenlévı tagja – beleértve az
elnököt is – a többségi döntéstıl eltérı különvéleményt fogalmazhat meg, amelyet a
jegyzıkönyvben rögzíteni kell.
(6) A Tervtanács titkára az elnök által hitelesített véleményt digitális formában
megküldi a polgármesternek a településképi véleményének kialakításához.
§(1) A Tervtanácsi tárgyaláson az elhangzott lényeges megállapításokról,
javaslatokról és indoklásokról minden esetben jegyzıkönyv készül, amelynek melléklete
a jelenléti ív, hangfelvétel, és a szakbírálat.
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(2) A jegyzıkönyv külön napirendenkénti bontásban készül, amelynek tartalmaznia
kell:
a) ügyirat számát, ÉTDR azonosító kódját,
b) a tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,
c) Tervtanács elnökének nevét,
d) ülésen részt vett tervtanácsi tagok névsorát,
e) Szakbíráló nevét, címét, kamarai azonosítóját,
f) elızményeket, az elızetes fıépítészi egyeztetések idıpontját,
g) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét (címét),
h) az építtetı nevét, illetve elnevezését, címét, illetve székhelyét,
i) felelıs tervezı nevét, kamarai azonosítóját, címét,
j) a Tervtanács elnöke által összefoglalt vélemény tervezetét.
k) szavazás eredményét, valamint a tervtanács tagjainak esetleges különvéleményét,
l) szakmai titkár nevét és beosztását,
m) a Tervtanács jelen lévı tagjainak aláírását.
(3)
A Tervtanács mőködése során keletkezett
a) meghívókat,
b) dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót,
c) a szakbírálatokat,
d) az ülésrıl készült jegyzıkönyveket és jelenléti íveket,
e) a Tervtanács véleményt,
a Tervtanács titkára a hivatali iratkezelés szabályainak megfelelıen nyilvántartásba
veszi és megırzi.
13. § A Tervtanács titkára a Tervtanács véleményét - a jegyzıkönyvben és annak
mellékletében foglaltak alapján - külön dokumentumba rendezi, amely tartalmazza a
12. § (2) bekezdésének a)-j) pontjaiban foglaltakon túlmenıen a vélemény számát
(sorszám és évszám), az ajánlást és annak indokolását.
14. § A tervdokumentáció minısítésére és értékelésére a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló korm. rendelet rendelkezései, és
településképi véleményezési eljárás esetén az önkormányzati településképi eljárásról
szóló rendelet elıírásai az irányadóak.
15. §(1) A Tervtanács tagjait és bírálóit szakértıi díj illeti meg, amelyet a feladat
ellátására kötött, kölcsönösen aláírt megbízási szerzıdésben rögzítenek.
(2) A szakértıi díj mértéke
a) a Tervtanács tagjai esetében napirendi pontonként bruttó 5.000.- Ft,
b) felkért szakbíráló esetében bírált ügyenként bruttó 15.000.- Ft,
(3) Az Önkormányzat a Veszprém Megyén kívülrıl érkezı tervtanácsi tagoknak,
szakbírálónak, a megbízási szerzıdésben rögzítettek szerint megtéríti a költségeit.
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az
helyi Építészeti- mőszaki Tervtanács feladatiról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete.

12. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola és Kollégium, valamint a Medgyaszay István
Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium diákétkeztetésének
biztosítása; és a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási
területén az önkormányzati mőködtetéső köznevelési
intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési
díjáról szóló 59/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Ezzel az elıterjesztéssel kapcsolatban az
ülést megelızıen kiosztásra került egy anyag. Kéri Scher Ágota irodavezetı
asszonyt tájékoztassa ezzel kapcsolatban a Bizottság tagjait.
Scher Ágota irodavezetı: Valóban kiosztásra került egy anyag. A kettı között
van némi különbség, ami annak tudható be, hogy az elmúlt napokban is
érkeztek új információk a feladat megoldására. A következıkrıl van szó: A két
intézmény állami fenntartású és állami tulajdonú ingatlanban mőködik. mind a
két intézményben mőködött fızıkonyha, melyet a fenntartó üzemeltetett. Azt
lehetett tudni, hogy miután a diákétkeztetés biztosítása a helyi önkormányzat
feladata lesz, ezt a konyhát késıbbiekben nem fogja mőködtetni a fenntartó.
Egyébként jelen pillanatban még a Megyei intézményirányító Központ
mőködteti, valószínő április 1-tıl kerül át a KIK Veszprémi Tankerülethez. A
két intézményt fenntartó Megyei Intézményirányító Központ munkatársaival
több alkalommal próbáltak egyeztetni és egyetlen alkalommal sem tudtak arra
pontos információt adni, hogy a két konyhát az állam akarja-e valamilyen
módon üzemeltetni. Ez azért is volt fontos, mert nemcsak az oktatási
intézményeket látta el a két konyha, hanem szociális intézményeket is, melyek
nem városi fenntartásúak. Miután nem kaptak választ a kérdésekre, ugyanakkor
a diákétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat és már így is mulasztásos
törvénysértésbe volt az Önkormányzat, ezért mindenképpen rendelkezni kellett
errıl a feladatról. A korábbi elıterjesztés az akkori információk alapján készült,
az került kiküldésre. Tegnap délutáni egyeztetésen kapták meg azt az
információt, hogy a Megyei intézményirányító Központ a két konyhát átadja és
a Bakony Gaszt átveszi üzemeltetésre, tehát megoldódott a konyhának, az ott
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dolgozóknak a sorsa. Ebbıl adódóan az elıterjesztést is érinti ez a fajta
megállapodás. Az eredetileg kiküldött anyag határozati pontjában lévı 2. pont
már nem szükséges, hiszen nem kell ezt a fajta megállapodást megkötni.
Ugyanakkor egy másik oldalon kiegészült az elıterjesztés, egyrészt azzal, hogy
március 31-i dátummal kezdıdik meg a szolgáltatás biztosítása, ez a KIK
Veszprémi Tankerület kérése volt, a jogfolytonosság érdekében. A másik része,
hogy a Medgyaszay Szakközépiskola esetében alkalmazhatók azok a térítési
díjak, melyeket Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tavaly
novemberben elfogadott és a város közigazgatási területére kiterjesztett, de a
Kozmutza F. intézmény esetében nem lehet alkalmazni, mert az egy speciális
intézmény. Több fajta korcsoportot látnak el, óvodás, általános iskolás,
szakiskola is van az intézményben és mindegyik intézménytípusban napi ötszöri
étkeztetést biztosítanak, hiszen szállást nyújtó intézmény is. Az önkormányzati
rendelet óvoda, általános iskola esetében csak tízórai, uzsonna, ebédet hagyott
jóvá, középiskola esetében reggeli, ebéd, vacsorát. Így gyakorlatilag erre az
intézmény nem volt felhasználható, mivel másfajta norma szükségeltetik egy
óvodásnak és egy kamasznak, ezért kidolgozott a Bakony Gaszt a különbözı
élelmezési normákat figyelembe véve egy javasolt nyersanyagnormát, ami
megegyezik a térítési díjjal. Emiatt szükségeltetik módosítani, illetve kiegészíteni
azt a rendeletet, melyet a Közgyőlés tavaly novemberben elfogadott és
megállapított az Önkormányzat oktatási intézményei részére. Ez a kiegészítés
csak és kizárólag a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó kiegészítés lenne. Kettı mellékletet
tartalmaz, az „A” kvázi „normális” étkezést, a másik a különbözı speciális
étkezés biztosítására szolgál. Ezekekkel a változásokkal kéri, hogy a Bizottság az
elıterjesztést megtárgyalja és támogassa.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem
merült fel, így Nagy Piroska elnök asszony kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak
állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

68/2013. (III. 20.) számú határozata
a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola
és Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképzı Iskola,
Gimnázium és Kollégium diákétkeztetésének biztosítására vonatkozó
határozati javaslatról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot az alábbi megfogalmazásban:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza az
Intézményi Szolgáltató Szervezet Vezetıjét az érintett két intézmény konyháját
üzemeltetı szolgáltatóval a szolgáltatási szerzıdés megkötésére 2013. március 31-tıl a
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium
valamint a Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
számára a jogszabályban elıírt étkezés biztosítására.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 2013. január 1. és
2013. március 30. idıszakra jutó állami támogatást átutalja a Kozmutza Flóra
Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium valamint a
Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium részére.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

69/2013. (III. 20.) számú határozata
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati
mőködtetéső köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési
intézményi térítési díjról szóló 59/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta és a Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az
elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet az alábbi megfogalmazásban:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a gyermeke védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
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1. § A Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló 59/2012.
(XI.30.) önkormányzati rendelet a következı 3/A. §-al egészül ki:
„3/A. § (1) Veszprém közigazgatási területén lévı Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégiumban fizetendı térítési díjat a 3. mellékletben
megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Veszprém közigazgatási területén lévı Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı
Speciális Szakiskola és Kollégiumban a táplálékallergiás étkezésért fizetendı térítési díjat a 4.
mellékletben megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.”
2. § A rendelet kiegészül a rendelet 1. és 2. mellékletével.
3. § A rendelet 2013. március 31. napján lép hatályba.
1. melléket a …../2013. (___) önkormányzati rendelethez
3. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső köznevelési
intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló 59/2012. (XI.30)
önkormányzati rendeletéhez

0 A./

0
1

1
1

2
3
4
5
6

1.
1.a
1.b
1.c
1.d

2
3
4
5
6

Intézmény típus

ÓVODA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora

7 1.e 7 ÖSSZESEN:
8
9
10
11
12

2.
2.a
2.b
2.c
2.d

8
9
10
11
12

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora

0 B./
Bruttó
számlázási
érték

1

0 C./
Ebbıl:
Nyersanyag
-norma

2
3
4
5
6

0 D./
Fizetendı
tanulói
térítési díj

2
185
455
255
277

7 1.172
8
9
10
11
12

1

185
647
255
342

3
4
5
6

2
102
250
140
152

3
4
5
6

102
250
140
152

7 644

7 644

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

102
356
140
188

102
356
140
188

13 2.e 13 ÖSSZESEN:

13 1.429

13 786

13 786

14 3. 14 SZAKISKOLA
15 3.a 15 Reggeli

14
15 233

14
15 128

14
15 128
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16 3.b 16 Ebéd
17 3.c 17 Tízórai, uzsonna
18 3.d 18 Vacsora

16 691
17 255
18 342

16 380
17 140
18 188

16 380
17 140
18 188

19 3.e 19 ÖSSZESEN:

19 1.521

19 836

19 836

A térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

2. melléket a …../2013. (___) önkormányzati rendelethez
4. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső köznevelési
intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló 59/2012. (XI.30)
önkormányzati rendeletéhez

0 A./

0
1

1
2
3
4
5
6

1.
1.a
1.b
1.c
1.d

2
3
4
5
6

Intézmény típus

ÓVODA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora

7 1.e 7 ÖSSZESEN:
8
9
10
11
12

2.
2.a
2.b
2.c
2.d

8
9
10
11
12

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora

13 2.e 13 ÖSSZESEN:
14
15
16
17
18

3.
3.a
3.b
3.c
3.d

14
15
16
17
18

SZAKISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora

19 3.e 19 ÖSSZESEN:

0 B./
1 Bruttó
számlázási
érték

0 C./
1 Ebbıl:
Nyersanyag
-norma

2
3
4
5
6

2
222
545
305
333

7 1.405
8
9
10
11
12

0 D./
1 Fizetendı
tanulói
térítési díj

222
777
305
411

3
4
5
6

2
122
300
167
183

3
4
5
6

122
300
167
183

7 772

7 772

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

122
427
167
226

122
427
167
226

13 1.715

13 942

13 942

14
15 280
16 830
17 305
18 411

14
15 154
16 456
17 167
18 226

14
15 154
16 456
17 167
18 226

19 1.826

19 1.003

19 1.003

A térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazza.
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Nagy Piroska, több napirendi pont nem lévén a Bizottság ülését 15,20 órakor
bezárta.
K.m.f.
Nagy Piroska
a Bizottság elnöke

Czaun János
a Bizottság alelnöke
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