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Hartmann Ferenc a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, és a hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a bizottság 5 tagjából 4 tag megjelent, tehát az
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a bizottság elıször
döntsön a bizottság lejárt határidejő határozataira vonatkozó elıterjesztésrıl.
Ezt követıen kerüljön sor a közgyőlési elıterjesztések tárgyalására oly módon, hogy
a Közgyőlésre majd sürgısségi indítvánnyal érkezı napirendi pont tárgyalásával
kezdjenek, mely a Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú
város rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról címet viseli.
Ezt követıen tárgyalják a közgyőlési lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést, és a további nyilvános ülés elıterjesztéseit az egyebekkel.
Ha nincs más indítványa a bizottság tagjainak, zárt ülésen folytassák munkájukat.
Feltette a bizottság tagjainak a kérdést, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban
kérdés, vagy más javaslat?
Ovádi Péter, a bizottság alelnöke 15 óra 02 perckor kiment az ülésterembıl.
Ovádi Péter alelnök 15 óra 03 perckor visszatért az ülésterembe.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
7/2013. (III.25.) határozata
a bizottság 2013. március 25-ei ülése napirendjének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és
Igazgatási Bizottsága a 2013. március 25-i ülésének napirendi pontjai közé felveszi a
„Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs
pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” címő elıterjesztést, és napirendjeit a
következık szerint határozza meg:
1. Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. március 28. napján
megtartandó Közgyőlése napirendi pontjainak megtárgyalása (nyilvános
és zárt ülés elıterjesztései)
3. Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Hartmann Ferenc elnök
Hartmann Ferenc elnök:
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak
két lejárt határidejő határozatról szóló tájékoztatása van, melyek közül az elsı a
saját ügyrendjének elfogadásáról, a másik pedig a hivatali Szervezeti és Mőködési
Szabályzat elfogadásáról, és annak továbbításáról szól.
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, a
bizottság jelen lévı 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
8/2013. (III. 25.) számú határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és
Igazgatási Bizottsága az 5/2013. (II.25.); és a 6/2013. (II.25.) számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Pálinkás Norbert bizottsági külsı szakértı 15 óra 04 perckor megérkezett az
ülésre.
1. Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Hartmann Ferenc elnök:
Indítványozta, hogy a bizottság részére késıbb kiküldésre került, és a bizottság
tagjainak írásban is rendelkezésre álló „Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001
számú szociális célú város rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” címő
elıterjesztéssel kapcsolatban az elıterjesztı képviseletében Schmidt István, a
Városfejlesztési Iroda vezetıje röviden tájékoztassa a bizottság tagjait.
Schmidt István irodavezetı, Városfejlesztési Iroda:
Elnézést kért a körülmények miatt, miszerint az elıterjesztés sürgısséggel kerül
majd a Közgyőlés elé. Elmondta, hogy a pályázati határidı megváltozott, és a
beadás elıtt három héttel változott meg az az útmutató, ami alapján még plusz
információhoz jutottak.
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Hartmann Ferenc elnök:
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kér-e valaki kinyomtatott elıterjesztést?
Schmidt István irodavezetı, Városfejlesztési Iroda:
Ezek miatt a plusz információk miatt kérték azt, hogy sürgısségi indítvánnyal
kerüljön a Közgyőlés elé az elıterjesztés, mivel terveik szerint szerdára készült
volna el az az anyag, ami tartalmazza a konzorciumi partnerekkel kötendı
megállapodásokat, illetve az egyéb partneri megállapodásokkal a soft elemeket.
Sajnos nem sikerült máshogy a határozatképességét biztosítani a bizottságoknak, így
hétfıi napra tették az együttes bizottsági ülést, ezért olyan elıterjesztés került a
bizottságok részére a pénteki napon kiküldésre, ami véleménye szerint körülbelül
90%-osnak mondható. Lehetett róla tárgyalni, meg lehetett a célokat vitatni, a
pályázati belsı arányokra, részfeladatokra, a közterületi funkciók elosztására
vonatkozóan is, valamint a konzorciumi partnerekkel való megállapodás jelenleg
állásáról is. Amit az elıterjesztésben még nem tudtak produkálni az az akcióterületi
tervnek a módosított változata, mivel azon még dolgoznak a pályázat írók.
Információkat kell még begyőjteni, értékelni, az még nem áll készen.
Alpolgármester asszony elmondta azokat a funkciókat, amiket megfogalmaztak
ebben a kérdéskörben, ami egyébként az IVS-hez való kapcsolódást is próbálja
levezetni, illetve ennél kell egy minimális módosítást is tenni az elsı fordulóban
benyújtotthoz képest. Egy szőkebb akcióterületet határoltak be, ezt bıvíteni kell, de
pontosan a pályázati útmutató miatt egy tágabb kört határoztak meg. Nem ingatlan
határokat, hanem utcákat, utcákkal behatárolt területeket kértek figyelembe venni,
ami plusz információkat, plusz adatszolgáltatást kell, hogy eredményezzen. Ami
képlékeny az elıterjesztésben, hogy kell hozni egy elızetes kötelezettségvállalást,
mert a pályázathoz részletes költségvetéssel alátámasztott elıkészítı terveket kell
csatolni. A tervszállítási határidı a közbeszerzések miatt 26-a, az holnap lesz,
holnapra kötelesek a tervezık kész, komplett tervet, és költségvetést leszállítani.
Alpolgármester asszony is elmondta bizottsági ülésen, hogy sajnos más megyei jogú
város is küzd ezzel, mivel nagyon rövid idıt adtak, így nagyon nehéz
közbeszerzésen megfelelı eredménnyel végigvezetni a munkálatokat határidıre. A
HEMO-ról a becsült költségeket múlt hét pénteken zárta le a tervezı, ott egy több
mint 40 millió forintos nagyságrenddel magasabb összeg jött ki, és elkezdték a belsı
elemek átcsoportosítását, pontosítását, illetve szükség szerinti csökkentését. Ez azt
jelenti, hogy biztos, hogy lesznek benne a korábban meghatározott nagyságrendek,
de nem mindegy, hogy az 10-15 millió, vagy 40 millió. Egyelıre a 40 millió forint áll
rendelkezésre, a bizottságok egy 40 millió forintról szóló elızetes
kötelezettségvállalásról hoztak határozatot, de a Közgyőlésig ez pontosodni fog.
Ezeket a módosított számokat a mai nap délutánjára várják. Ami még hiányzik, az a
gazdasági funkció a projekten belül, ami a Jutas ABC elıtti kispiac átépítésére
vonatkozik. Ott végig kell vinni egy konzorciumi partnerrel kötendı megállapodást
úgy, hogy az építési jogosultságot igazolni kell a pályázat benyújtásához. Ezt nem
tudják másképpen megtenni, mint hogy valamilyen jogot szerez az építı. Ezen a
területen nem tudnak mást, csak ha egy ráépítési jog biztosításával egy
földhasználati jogot szereznek a konzorciumi partner részére, melyen az épületét el
tudja helyezni, és ezzel ı tulajdonképpen támogatottá válik. Ez a tulajdonszerzés a
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vagyonrendeletnek megfelelıen két Tulajdonosi bizottsági döntést igénylı, több
fordulós döntéssorozat lenne. A Tulajdonosi Bizottság a Közgyőlés napján, a
Közgyőlést megelızıen fog döntést hozni az eredményhirdetéssel kapcsolatban, de
a megállapodás, ami a szerzıdéses feltételek rögzítésérıl szól, az a mai napon
délelıtt 10,00 órakor körvonalazódott, és szerzıdéses formát öltött.
Együttmőködési megállapodások is készülnek, bár ezek polgármesteri hatáskörben
születnek meg, de egyértelmően visszahatnak a konzorciumi megállapodás egyes
elemeihez. Ezek összehangolása is elég problémát okozott. Nagyvonalakban ennyit
tud vázolni a jelenlegi állásról, mert a hiányosságok szerda délig fognak helyreállni.
Hartmann Ferenc elnök:
Megköszönte a tájékoztatást, melyrıl elmondta, hogy természetesen nem elızmény
nélküli az elıterjesztés, a határozati javaslat megfelelı határozatot fogalmaz meg.
Támogatásra javasolta az elıterjesztést, melyet majd a képviselık megkapnak a
kiegészítésekkel együtt. Feltette a kérdést dr. Mohos Gábor jegyzınek, hogy ilyen
esetekben a bizottsági tagok is megkapják-e utólag ezeket a kiegészítı
információkat?
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Tájékoztatta Hartmann Ferenc elnököt, hogy nem feltétlenül kapják meg, mivel az
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is most egy olyan elıterjesztést tárgyal, melyet
véleményez, és állást foglal. Elıfordul többször is olyan, hogy a bizottsági üléseket
követı héten még van elıterjesztıi módosítás, melyrıl kapnak tájékoztatást a
külsıs bizottsági tagok.
Hartmann Ferenc elnök:
Feltette a kérdést, hogy egyébként ez nem okozna-e problémát?
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Elmondta, hogy nem okozna problémát, de semmilyen módosításról nem kapnak
külön tájékoztatást a külsı szakértık.
Hartmann Ferenc elnök:
Kifogásolta még azt a tényt, hogy a honlapon sem a Közgyőlés által elfogadott
elıterjesztések maradnak fent, hanem az elıterjesztés szerinti változatok.
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Erre vonatkozóan azt válaszolta, hogy vannak az elıterjesztések, és vannak a
jegyzıkönyvek, melyek közül a jegyzıkönyv a végleges, tehát összehasonlítható.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
9/2013. (III.25.) határozata
„A Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
10/2013. (III.25.) határozata
„A Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Elnézést kért, de az elızı napirendi pontnál feltett kérdéssel kapcsolatban eszébe
jutott valami, melyet kiegészítéséként még el kívánt mondani Hartmann Ferenc
bizottsági elnöknek. Elmondta, hogy a bizottsági külsı szakértık az elfogadott
anyagot a bizottsági, vagy a közgyőlési jegyzıkönyv alapján tudják visszakövetni,
mellyel minden változás átláthatósága biztosítva van.
2/2. 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
Elıadó: Porga Gyula polgármester
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
11/2013. (III.25.) határozata
Az „A) A Mővészetek Háza és a Laczkó Dezsı Múzeum alapító okiratának
módosítása; és a
B) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/3. A
települési
közszolgáltatásról
módosítása

szilárd
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet

Elıadó: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
12/2013. (III.25.) határozata
„A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
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2/4. 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
Elıadó: Porga Gyula polgármester
Hartmann Ferenc elnök:
Megkérdezte Schmidt Istvánt, a Városfejlesztési Iroda vezetıjét, hogy elıfeltétel-e a
Társasház hozzájárulása?
Schmidt István irodavezetı, Városfejlesztési Iroda:
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy múlt hét csütörtökön tartott a társasház
közgyőlést, ahol minimális módosító javaslatok hangzottak el, melyek közül van
olyan, mely le is lett írva az elıterjesztésben és a megállapodás-tervezetben. Ezt a
társasház jogi képviselıjén keresztül vissza is jelezték a társasháznak, ezért a
Közgyőlés elé már olyan elıterjesztés kerül, mely a társasház részérıl is
elfogadható.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
13/2013. (III.25.) 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
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
14/2013. (III.25.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
Mészáros Éva, a Közjóléti Iroda csoportvezetıje 15 óra 16 perckor elhagyta
az üléstermet.
2/6. A reklámok,
berendezések
megalkotása

reklámberendezések, hirdetmények és
elhelyezésérıl
szóló
önkormányzati

hirdetırendelet

Elıadó: Horváth Gábor városi fıépítész
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
15/2013. (III.25.) határozata
„A reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetıberendezések elhelyezésérıl szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/7. A településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Elıadó: Horváth Gábor városi fıépítész
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Hartmann Ferenc elnök:
Az elıterjesztés 7. § (3) bekezdésére vonatkozóan – melyben egységes pénzbírság
kiszabását írja elı a rendelet 50.000 Ft-os mértékben – tette fel kérdését, hogy
mérlegelték-e azt, hogy az elkövethetı szabálysértések vélhetıen nem azonos
súlyúak. Itt legyen szó akár a területi hovatartozásról, belvárosban, vagy más
területen történik az, vagy esetleg a táblák nagysága sem azonos, mert nyilván egy
kisebb táblát és egy gigant posztert nem ugyanolyan összeggel kellene bírságolni.
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı, Jegyzıi Iroda:
Elmondta, hogy miután az 50.000 Ft olyan kis mozgásteret jelent, ugyanakkor
viszont annyira széles a skála, amihez képest mérlegelni kéne, hogy úgy gondolja,
hogy egy adott esetben például 5.000 Ft-os bírságnak semmi elrettentı hatása nem
lenne.
Hartmann Ferenc elnök:
Megköszönte a választ, érti, bár nem ért vele egyet, mert véleménye szerint egy
kiskereskedı által kihelyezett fél méteres tábla nem azonos egy nagy táblával.
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Annyit kívánt csak hozzáfőzni, hogy a szankciót megelızi egy felhívás, tájékoztatás.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
16/2013. (III.25.) határozata
„A településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/8. A helyi Építészeti-mőszaki Tervtanácsról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Elıadó: Horváth Gábor városi fıépítész
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
17/2013. (III.25.) határozata
„A helyi Építészeti-mőszaki Tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/9. A közterületek
megalkotása

használatáról

szóló

önkormányzati

rendelet

Elıadó: dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
18/2013. (III.25.) határozata
„A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 241/2003. (XII.18.)
Kh. módosítása és Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosítása (Veszprém Házgyári út 1965/32,
33
hrsz és Veszprémvölgyi u. 6474 hrsz-ú ingatlan területét érintı
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása)
Elıadó: Horváth Gábor városi fıépítész
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
19/2013. (III.25.) határozata
„A Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Településszerkezeti
Tervének jóváhagyásáról szóló 241/2003. (XII.18.) Kh. módosítása és
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása
(Veszprém Házgyári út 1965/32, 33 hrsz és Veszprémvölgyi u. 6474 hrsz-ú
ingatlan területét érintı Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítása)” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/11.

A.) Tájékoztató a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság
2012. évi tevékenységérıl és a 2013. évi rendezvény terveirıl
B.) Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság
ügyvezetésének ellátásáról
Elıadó: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
20/2013. (III.25.) határozata
Az „A.) Tájékoztató a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság
2012. évi tevékenységérıl és a 2013. évi rendezvény terveirıl;
B.) Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság
ügyvezetésének ellátásáról” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/12. Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért
okiratának módosítása
Elıadó: Porga Gyula polgármester
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Közalapítvány

alapító

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
21/2013. (III.25.) határozata
„Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának
módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/13. 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
Elıadó: Porga Gyula polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
22/2013. (III.25.) határozata
A „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” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
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2/14. Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata és a 249/2012. (VI.29) határozat módosítása,
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
23/2013. (III.25.) határozata
A „Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata és a 249/2012. (VI.29) határozat módosítása,
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/15. Veszprém Sportfejlesztési koncepciója
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
24/2013. (III.25.) határozata
A „Veszprém Sportfejlesztési koncepciója” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/16. Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására
Elıadó: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
25/2013. (III.25.) határozata
A „Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/17. A Veszprém, Budapest utca – Jutasi út körforgalmi csomópont
aluljárójának humánusabbá tétele
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
26/2013. (III.25.) határozata
A „Veszprém, Budapest utca – Jutasi út körforgalmi csomópont
aluljárójának humánusabbá tétele” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/18. A Veszprém, 0101/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételére irányuló igénybejelentés
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
27/2013. (III.25.) határozata
A „Veszprém, 0101/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételére irányuló igénybejelentés” tárgyú elıterjesztésrıl

15

A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó
szerzıdések jóváhagyásáról
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Schmidt István irodavezetı, Városfejlesztési Iroda:
Egy változásról tájékoztatta a bizottság tagjait, miszerint a szerzıdés-tervezeteket az
ESZA-nak is be kellett mutatni, és a Vetési gimnáziumot érintıen érkezett egy
minimális változtatási kérés, mely arról szól, hogy a finanszírozás nem az
önkormányzaton keresztül, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Intézményen
keresztül történik majd. Ezt a részt, valamint a csatolt táblázatot is korrigálni fogják.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
28/2013. (III.25.) határozata
A „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett oktatási célú pályázati projektjeihez kapcsolódó
szerzıdések jóváhagyásáról” tárgyú elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/20. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységérıl a 2012-2013. években
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
29/2013. (III.25.) határozata
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A „Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységérıl a 2012-2013. években” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
2/21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévı 5 tagja 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
30/2013. (III.25.) határozata
A „Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl” tárgyú
elıterjesztésrıl
A bizottság az elıterjesztést egyhangúlag alkalmasnak találta közgyőlési
megtárgyalásra.
Az elıterjesztés részét képezı határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletében
található.
A bizottság további napirendeket nem tárgyalt, így a nyilvános ülést a bizottság
elnöke 15 óra 27 perckor bezárta.
K.m.f.
Hartmann Ferenc
elnök

Ovádi Péter
alelnök
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 8/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
…/2013. (III. 25.) számú határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és
Igazgatási Bizottsága az 5/2013. (II.25.); és a 6/2013. (II.25.) számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 9/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata
A KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs
projekt akcióterületi lehatárolásának jóváhagyása
1.)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” címő
elıterjesztést, és a projekt akcióterületét az elıterjesztés 1. számú ábrája szerinti
lehatárolással véglegesíti.
Határidı: 2013.04.02.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata
A KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs
projekt akcióterületi tervének jóváhagyása
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” címő
elıterjesztést, és a projekt akcióterületi tervét a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs pályázat keretében projektjavaslat benyújtásáról” címő
elıterjesztést, és a 4. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a
szociális célú akcióterületet kijelölı dokumentumot az Integrált
Városfejlesztési Stratégia függelékeként.
Határidı:
2013.04.02.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata
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A KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs
projekt konzorciumi megállapodás jóváhagyása
1.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi együttmőködési
megállapodás pályázat benyújtására” címő dokumentum (az elıterjesztés 2.
számú melléklete) Veszprém MJV Önkormányzata részérıl történı
aláírására.
Határidı:
2013.04.02.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata
Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs projekt megvalósításához szükséges önerı többlet
kötelezettségvállalásáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal a „KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális
célú város rehabilitációs” projekt nem elszámolható költségeinek
biztosítására összesen 54.048.001,- Ft értékben. Ebbıl 51.312.101,- Ft a
2013. évi költségvetés terhére, és a 2014. évi költségvetés terhére 2.735.900,Ft összegben.
2.) A Közgyőlés –jelen határozat hatályba lépésének idıpontjával – a Közgyőlés
305/2012.(IX.28.) Kh., 365/2012. (XI.30.) Kh. számú és határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı:
2014.évi költségvetés megalkotása
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Scher Ágota irodavezetı
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata
Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001 számú szociális célú város
rehabilitációs projektjavaslat benyújtásáról
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért azzal,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévı Városi Mővelıdési Központ
projektjavaslatot nyújtson be (konzorciumi partnerként) a KDOP-3.1.1/D212-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs projekt kapcsán.
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2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért azzal,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévı VMJV Családsegítı Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény
projektjavaslatot nyújtson be (konzorciumi partnerként) a KDOP-3.1.1/D212-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs projekt kapcsán.
3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért azzal,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévı Mővészetek Háza
projektjavaslatot nyújtson be (konzorciumi partnerként) a KDOP-3.1.1/D212-k1-2012-0001 számú szociális célú város rehabilitációs projekt kapcsán.
4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése projektjavaslat
benyújtását határozza el a „Döntés a KDOP-3.1.1/D2-12-k1-2012-0001
számú szociális célú város rehabilitációs pályázat kapcsán az elıterjesztés
szerinti tartalommal.
5.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a projektjavaslatot tartalmazó
dokumentáció aláírására és benyújtására.
Határidı:
2013.04.02.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Az 1. pont tekintetében: Neveda Amália igazgató
Az 2. pont tekintetében: Horváthné Kecskés Diána
Az 3. pont tekintetében: Hegyeshalmi László igazgató
Az 4. pont tekintetében: Schmidt István irodavezetı
Az 5. pont tekintetében: Schmidt István irodavezetı
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 10/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
...../2013.(….) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 39/2013. (II.28.), a
40/2013. (II.28.), a 41/2013. (II.28.), a 44/2013 (II.28.), a 45/2013. (II.28.), a
46/2013. (II.28.), a 47/2013. (II.28.), a 48/2013. (II.28.), az 50/2013. (II.28.), az
52/2013. (II.28.), az 53/2013. (II.28.), az 54/2013. (II.28.), az 56/2013. (II.28.), az
57/2013. (II.28.), az 58/ 2013. (II.28.), a 60/2013. (II.28.), a 61/2013. (II.28.) és a
62/2013. (II.28.) számú közgyőlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
A 214/2012. (VI.29.) határozat végrehajtásával kapcsolatos elıterjesztés szerepel a
Közgyőlés 2013. március 28-i ülésének napirendjei között.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 11/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…..) határozata
a Mővészetek Háza Alapító Okiratának módosításáról
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Mővészetek
Háza Alapító Okiratának egységes szerkezető módosítását a jelen határozat
mellékletében szereplı tartalommal, 2013. 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.

Határidı: 1-es pont vonatkozásában: 2013. április 15.
2-es pont vonatkozásában: 2013. április 5.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
Melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2013. (…)
határozatához
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Mővészetek Háza Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
(továbbiakban: Közgyőlés) által 6/1996. (I.26.) Kh. határozatával elfogadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. (Telephelyek) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
Veszprém Vár u. 9.
Veszprém Vár u. 2.

Tőztorony
Hısi kapu

2. Az Alapító Okirat 4. (Jogszabályban meghatározott közfeladata)
pontjából az alábbi bekezdés törlésre kerül:
- Az intézmény használatában lévı ingatlanok, eszközök és gépjármő bérbe
adhatóak a bevétel növelése érdekében, az alap feladat sérelme nélkül,
figyelembe véve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
közgyőlésének 22/2005 (VI. 27.) Ör. rendelet elıírásait.
3. Az Alapító Okirat 10. (Vezetıjének választási, kinevezési rendje ) pontja
helyébe a következı szöveg lép:
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására
kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. szerinti eljárás során pályázat útján
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki,
határozott idejő, öt évre szóló megbízással.
Az intézményben a munkáltató jogait gyakorolja.
4. A 2012. december 20. kiadott alapító okirat záradéka helyébe a következı
szöveg lép:
Záradék
Jelen alapító okirat 2013. április 15-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Mővészetek
Háza 2012. december 20-án kelt, a Közgyőlés 413/2012 (XII. 20.) határozatával
jóváhagyott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése …/2013. (…) határozatával hagyta jóvá.”
Veszprém, 2013. március 28.
PH.
Porga Gyula
polgármester
alapítói joggyakorló szerv vezetıje
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MŐVÉSZETEK HÁZA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Mővészetek Háza
Alapító Okiratát a 6/1996. (I.26.) Kh határozatával fogadta el.
Az Alapító Okirat módosítására a következı közgyőlési döntésekkel került sor:
195/2002. (IX. 12.) Kh.-. 144/2005. (III. 31.) Kh., 27/2006. (II.23.) Kh. 172/2007.
(VI.27.) Kh. a 178/2008. (VI..26.) Kh., 52/2009. (III.26.) Kh., 143/2009 (V.28)
Kh.; 129/2011. (IV.01.); Kh 413/2012 (XII.20) VMJVÖK., ……/2013.(….)
határozat
1.

A költségvetési szerv neve:

2.

Székhelye:

3.

Telephelyei:
Veszprém Vár u. 3.
Veszprém Vár u. 5.
Veszprém Vár u. 7.
Veszprém Vár u. 11.
Veszprém Vár u. 13.
Veszprém Vár u. 15.
Veszprém Vár u. 17.
Veszprém Vár u. 29.

Mővészetek Háza

8200 Veszprém, Vár u. 17.
Modern Képtár – Vass győjtemény
Modern Képtár – Vass győjtemény
Modern Képtár – Vass győjtemény
Irodaház
Várkert étterem a hozzá tartozó teraszokkal
Kazánház – öltözı – raktár
Csikász Galéria
László Károly Győjtemény
(Dubniczay-palota) bemutatótermei.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, valamint a
közmővelıdésrıl szóló 1997. CXL törvény alapján meghatározott feladatokat
látja el.
Kortárs mővészeti, közmővelıdési és közgyőjteményi intézményként:
- otthont ad a mővészeknek, mővészeti szövetségeknek,
- segíti a különbözı mővészeti ágak együttmőködését,
- biztosítja a mővészek szakmai tájékoztatását, önképzését, mővelıdését,
- segíti a mővészek és a közönség élményszerő találkozásait, elıadóestek,
koncertek, színházi bemutatók szervezésével, kiállítások rendezésével,
- hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki,
- az intézmény és az Önkormányzat által kezdeményezett városi kulturális
rendezvények, társadalmi események szakmai és technikai lebonyolítását
végzi,
- nemzetközi mővészeti és kulturális szimpóziumokat, konferenciákat
szervez és vállalja teljes körő lebonyolításukat,
- bírálati tevékenységet lát el a képzı-, ipar- és fotómővészeti, ipari
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tervezımővészeti alkotások beszerzésével, felhasználásával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban, valamint szervezi a város mővészeti alkotásainak
bírálatát,
- gondozza és mőködteti az intézmény kezelésében lévı győjteményeket,
- kiadói tevékenységet folytat.
- A városban élı és alkotó a városhoz kötıdı mővészeket itthon és
külföldön menedzseli,
- A város, a megye, a régió önkormányzataival, mővészeti, közmővelıdési
és felsıoktatási intézményeivel, civil szervezeteivel szoros együttmőködést
alakít ki a mővészeti alkotómunka menedzselésében és bemutatásában.
- Lehetıséget biztosít a vizuális kultúra iránt érdeklıdıknek készségeik
fejlesztésére, kulturális utakon való részvételére
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetését és
megóvását szervezi.
5.

A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
932900

6.

Máshova nem
tevékenység

sorolható

egyéb

szórakoztatás

szabadidıs

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
ALAPTEVÉKENYSÉG

910501-1

Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

910502-1

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység

910202-1
910203-1
910204-1

581100-1

Múzeumi közmővelıdési, közönség kapcsolati
tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
mőködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
megóvása
Könyvkiadás

581400-1

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása

581900-1

Egyéb kiadói tevékenység

910301-1
910302-1

7.
Mőködési köre: Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe
8. Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
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8200 Veszprém, Óváros tér 9.
9. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv
Az intézmény mőködésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi,
adózási, adminisztrációs teendıket az Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el
az intézménnyel kötött együttmőködési megállapodás alapján.
10. Vezetıjének választási, kinevezési rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására
kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. szerinti eljárás során pályázat útján
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki,
határozott idejő, öt évre szóló megbízással.
Az intézményben a munkáltató jogait gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése
1992. évi XXXIII. tv. szerint közalkalmazotti törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
Veszprém, 2013. március 28.
P.H.

Porga Gyula
polgármester
alapítói joggyakorló szerv vezetıje
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. április 15-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg a
Mővészetek Háza 2013. január 1-én kelt, a Közgyőlés 413/2012 (XII. 20.)
határozatával jóváhagyott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése …/2013. (…) határozatával hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. március 28.
P.H.

dr. Mohos Gábor
jegyzı

A/ 2. számú
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
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…/2013. (…..) határozata
a Laczkó Dezsı Múzeum Alapító Okiratának módosításáról
1.

2.

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.
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.

Határidı: 1-es pont vonatkozásában: 2013. április 15.
2-es pont vonatkozásában: 2013. április 5.
Felelıs:

dr. Mohos Gábor jegyzı

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
Veszprém, 2013. március 28.
Melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2013. (…)
határozatához
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LACZKÓ DEZSİ MÚZEUM
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Laczkó Dezsı Múzeum Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) által 2012. november 29. napján 356/2012
(XI.30.) határozat számon módosított, eredetileg a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium alapítói joggyakorló által 2012. szeptember 24-én kiadott IX09/30/822/2012. számú alapító okiratát a Közgyőlés az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 1.3 (Telephelyek) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Hısi Kapu
Veszprém, Vár u. 2.
287 helyrajzi számú ingatlan
Veszprém, Vár u. 4.
Tőztorony
Veszprém, Vár u. 9.”

2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Kult. tv. 45. §-a alapján a megyei hatókörő városi múzeum feladata a kulturális
örökség helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási
területére kiterjedı biztosítása.
A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (2) bekezdése
, valamint a régészeti örökség és mőemléki értékek védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 393/2012.(XII.30.) Korm. rendelet 21.§-a alapján régészeti
feltárás végzésére jogosult.”
3. Az Alapító Okirat 4.1.3. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a.) „végzi a kormányrendeletben meghatározott régészeti szaktevékenységeket,”
4. Az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül
5. Az Alapító Okirat 8-11 pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek
6. A 2012. november 29-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe a
következı szöveg lép:
„Záradék
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Jelen alapító okirat 2013. április 15-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Laczkó
Dezsı Múzeum 2012. november 29-én kelt, a Közgyőlés 356/2012 (XI.30.)
határozatával jóváhagyott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése …/2013. (…) határozatával hagyta jóvá.”
Veszprém, 2013. március 28.
P.H.
Porga Gyula
polgármester
alapítói joggyakorló szerv vezetıje
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LACZKÓ DEZSİ MÚZEUM
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése és a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári
ellátásról és közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kult.
tv.) 45. §. (5) bekezdése szerinti tartalommal a Laczkó Dezsı Múzeum
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - a kultúráért felelıs
miniszter elızetes véleményének kikérésével – az alábbiak szerint adja ki:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe:
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Telephelyek:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Laczkó Dezsı Múzeum
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
Laczkó Dezsı Múzeum Kiállítási Épülete
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Mőtárgyvédelmi Központ, Adattár, Fotótár és Raktár
8200 Veszprém, Török Ignác u. 5. és 7.
Mőtárgyraktár
8227 Felsıörs, Szabadság tér 14.
Bakonyi Ház
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 3.
Hısi Kapu
Veszprém, Vár u. 2.
287 helyrajzi számú ingatlan
Veszprém, Vár u. 4.
Tőztorony
Veszprém, Vár u. 9.

2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. július 20.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
A Kult. tv. 45. §-a alapján a megyei hatókörő városi múzeum feladata a kulturális
örökség helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási
területére kiterjedı biztosítása.
A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (2) bekezdése
, valamint a régészeti örökség és mőemléki értékek védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 393/2012.(XII.30.) Korm. rendelet 21.§-a alapján régészeti
feltárás végzésére jogosult.
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
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4.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei:
4.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város és Veszprém megye közigazgatási területén a
kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:
• a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét
ırzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
• biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetıségét,
• kultúraközvetítı, közmővelıdési tevékenységével hozzájárul az egész életen át
tartó tanulás folyamatához,
• közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
• együttmőködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
• elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot
biztosít,
• az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elısegíti a gazdaság
élénkítését.
4.1.2. Feladata a mőködési engedélyében meghatározott győjtıkörébe tartozó
kulturális javak:
• győjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása,
állományvédelme,
• tudományos feldolgozása és publikálása,
• hozzáférhetıvé tétele, ennek keretében állandó és idıszaki kiállítások
rendezése, közmővelıdési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok
biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.
4.1.3. A megyei hatókörő városi múzeum állami feladatai keretében:
• vagyonkezelıje a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak;
• területileg illetékes múzeumként győjtıterületére kiterjedıen:
a) végzi a kormányrendeletben meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
b) vezeti a régészeti lelıhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján
adatokat szolgáltat a régészeti lelıhelyekrıl,
c) a régészeti feltárás esetén kívül elıkerült régészeti leletet vagy lelıhelyet a
kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
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d) részt vesz a régészeti emlékek és a mőemlékek vissza nem építhetı vagy a
helyszínen meg nem ırizhetı töredékei és tartozékai muzeális intézményben
történı elhelyezésében,
e) szakértıként részt vesz a régészetileg védett területek ellenırzésében,
f) győjtıkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttmőködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális
javak védelme érdekében,
g) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
h) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként mőködik.
4.1.4. Tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében szakkönyvtárat
mőködtet, tudományos konferenciákat szervez.
4.1.5. Kiadványai és más, a múzeum, illetve a kiállítóhelyek karakteréhez illı
tárgyak értékesítésére múzeumi boltokat üzemeltet.
4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend
szerinti besorolása:
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
910201 Múzeumi győjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
4.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
910200 Múzeumi tevékenység
4.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
5. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre:
Veszprém Megyei Jogú Város, megyeszékhely közigazgatási területe.
Veszprém megye közigazgatási területe.
6. A költségvetési szerv alapító/irányító és fenntartó szerve:
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6.1. Alapítói jogokat gyakorló szerv
neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér. 9.
6.2. Irányító és fenntartó szerv
neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait az önállóan mőködı és gazdálkodó Intézményi
Szolgáltató Szervezet látja el.
8. A költségvetési szerv szakmai besorolása:
Megyei hatókörő városi múzeum
9. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet a megyei hatókörő városi múzeum vezetıje irányítja, aki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
A megyei hatókörő városi múzeum vezetıjét – a Kultv. 45. § (4) bekezdése alapján
a kultúráért felelıs miniszter egyetértésével – a fenntartó legfeljebb 5 év határozott
idıtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt. illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási
jogviszonyára a munka törvénykönyvérıl szóló törvény rendelkezései az
irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény megbízási szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Veszprém, 2013. március 28.
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P.H.

Porga Gyula
polgármester
alapítói joggyakorló szerv vezetıje
Záradék
Jelen alapító okirat 2013. április 15-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Laczkó
Dezsı Múzeum 2012. november 29-én kelt, a Közgyőlés 356/2012 (XI.30.)
határozatával jóváhagyott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése …/2013. (…) határozatával hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. március 28.
P.H.

dr. Mohos Gábor
jegyzı
B/ 1. sz. melléklet
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
…./2013. (…..) önkormányzati rendelete
a közmővelıdésrıl és a mővészeti
tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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,
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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
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
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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 szakmaimódszertani 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,
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.)
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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.
Porga Gyula s.k.
Polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésnek
a közmővelıdésrıl és a mővészeti
tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
…/2013. (___) önkormányzati rendelet
elızetes hatásvizsgálata
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a helyi önkormányzat
képviselı-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A Jat. 22. § bekezdése szerint új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása
során gondoskodni kell a kiadott jogszabály keretében
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a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedı,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerősíthetı, a jogszabály címzettjei
számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezı szabályozással
felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként
alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintő szabályozást megvalósító,
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl, illetve megfelelı
módosításról.
II.
Jelen rendeletmódosítás várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetık:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatása

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A tervezet társadalmi hatásai: tükrözi és megerısíti, hogy a 2013. január
1-jétıl önkormányzati fenntartásba vett közgyőjteményi intézmények a helyi
közmővelıdési struktúra integráns részei.
ab) A tervezet gazdasági és költségvetési hatásai: nincsenek.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A jogszabálytervezet adminisztratív terheket ró a hivatalra, melyek nem
jelentısek
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
Az intézményi kör bıvülése indokolttá és szükségessé teszi a rendelet
felülvizsgálatát
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és
tárgyi feltételt nem igényel.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 12/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 30/2010 (VI.28.)önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
véleménye alapján a következıket rendeli el:
1.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010.(VI.28.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§-a, és az azt megelızı 3. alcímének helyébe a
következı rendelkezés lép:
„3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, lom hulladék elszállítása,
zöldhulladék elszállítása
3.§ (1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

„VKSZ” Zrt. a rendelet 1. mellékletét képezı körzetekben a szállítási
ütemterv szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló jogszabálynak megfelelıen –
minimum hetente egyszer – köteles a szolgáltatást elvégezni. Jelen
rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületekrıl a települési szilárd
hulladék begyőjtése szabvány győjtıedényben a mellékletben
meghatározott idıpontokban történik.
Az ingatlanon nem rendszeresen képzıdı, a közszolgáltatás keretében
rendszeresített győjtıedény méreteit meghaladó lom hulladék
elszállítására a „VKSZ” Zrt. a hulladék tulajdonosa részére évente egy
alkalommal, elıre egyeztetett idıpontban házhoz menı lomtalanítást
biztosít.
A „VKSZ” Zrt. ısszel, évi egy alkalommal meghirdetett, elıre egyeztetett
idıpontban házhoz menı zöldhulladék győjtést szervez.
Lomtalanításkor és zöldhulladék győjtéskor a Közszolgáltató külön díj
fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.
A (2) bekezdésben meghatározott évi egyszeri lomtalanításon kívüli
idıpontban a „VKSZ” Zrt. díj fizetése ellenében szállítja el azt a
települési szilárd hulladékot, ami a rendszeresített győjtıedényekben
mérete miatt nem helyezhetı el.
Az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdésben meghatározott lom hulladékot
díjfizetése ellenében saját maga is elszállíthatja az Önkor mányzat által
kijelölt hulladékkezelı telephelyére. Évente eg y alkalommal a lom
hulladéknak 1 m3 mennyiségig történı elhelyezési díját a közszolgáltatás
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díja tartalmazza.
(7) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására.”
2. §

Az Ör.1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3.§

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

Veszprém, 2013. március ….
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı

1. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról
szóló
30/201.(VI.28)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 30/201.(VI.28) önkormányzati rendelethez

A.
Utca neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ady E. u.
Akácfa u.
Alkotmány u.
Almádi u.
Aradi vértanuk u.
Arany J. u. 1-45: 2-28
Arany J. u. 30-40: 47-59
Aranyoskút u.
Avar u.
Áchim tér
Ács u.
Ádám I. u.
Állvány u.
Ányos u.
Árpád u.
Árva u.
Átrium köz
Aulich u.

B.
C.
60-120 l
360-1100 l kont.
kuka
ürítési nap Ürítési nap javasolt
(javasolt)
hétfı
hétfı, szerda, péntek
szerda
hétfı
hétfı, péntek
szerda
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı
péntek
péntek
hétfı
szerda
péntek
péntek
péntek
szerda
szerda, péntek
kedd
hétfı
péntek
hétfı
péntek
hétfı, szerda, péntek
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Bajcsy-Zs. u.
Bakony u.
Bakony Mővek ltp.
Baláca u.
Balassi u.
Balaton u.
Bányai J. u.
Bartók B. u.
Batsányi u.
Batthyány u.
Bem u.
Bercsényi u..
Berkenye köz
Bezerédi u.
Béla u.
Billege u.
Boglárka u.
Boksa tér
Bolgár M. u.
Borsos J. u.
Botev u.
Brusznyai u.
Budapest u.
Budapest u.59-87: 44-70
Buhim u.
Búzavirág u.
Céhház u.
Cholnoky u.
Csalogány u.
Csap u.
Csap u. (zsákutca

50.

Csaplár J. u.

51.
52.
53.
54.

Csapó u.
Csatár u.
Csákány u.
Cserepes u.

55.

Cserhát ltp.

56.
57.
58.
59.
60.

Cseri u.
Csermák A. u.
Cséplı u.
Csikász I. u.
Csillag u.

szerda
szerda
hétfı
hétfı
péntek
szerda
péntek
szerda
péntek
hétfı
szerda
szerda
hétfı

szerda

hétfı, szerda, péntek
hétfı
hétfı, szerda, péntek

péntek
hétfı
hétfı
hétfı
hétfı
szerda
szerda
hétfı
szerda
szerda
szerda
hétfı
szerda
szerda

hétfı
szerda
hétfı,szerda,péntek
hétfı, péntek

szerda
hétfı, szerda, péntek

hétfı, kedd, szerda,
csütörtök, péntek
hétfı
péntek
péntek
péntek
hétfı, kedd,
szerda,csütörtök,
péntek
szerda
hétfı, szerda, péntek
hétfı
hétfı
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hétfı, szerda, péntek
hétfı

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Csizmadia u.
Csutorás u.
Damjanich u.
Deák F.
Diófa u.
Diósy M. u.
Dózsa Gy. u.
Dugovics u.
Egry J. u.
Egyetem u.
Eke u.
Elıd u.
Endrıdi S. u.
Eötvös u.
Erdész u.
Erkel F. u.
Erzsébet liget
Esze T. u.
Eszterházy u.
Fáskert u.
Fecske u.
Fejesvölgy u.
Fenyves u.
Festı u..
Flórián u.
Füredi u.
Főrész u.
Főzfa u.
Gábor Á. u..
Galamb u.
Gátfı u.
Gelencsér u.
Gombkötı köz
Gubacs u.
Gulyadombi sétány
Gyöngyvirág u.
Hajlat u.
Hajnal u.
Halle u.
Harkály u.
Harmat u.
Harmat u.
Háncs u.
Hársfa u. 2-30: 1-35

péntek
kedd

szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek

hétfı
szerda
szerda
hétfı
hétfı
hétfı
kedd
péntek
péntek
péntek
péntek
szerda
szerda
szerda
szerda
hétfı
szerda
péntek
hétfı
szerda

szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
szerda
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
kedd, csütörtök
szerda
hétfı, szerda, péntek
hétfı
péntek

péntek
hétfı
szerda
hétfı, szerda, péntek
kedd
hétfı
péntek
péntek
szerda
hétfı
szerda
hétfı
péntek

szerda, péntek
hétfı
szerda
hétfı, szerda, péntek

hétfı
péntek
szerda
szerda
hétfı
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105.
106.

Hársfa u. 32-48: 37-55
Haszkovó u.

péntek
szerda

107.

Házgyári u.

hétfı

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Hérics u.
Hold u.
Horgos u.
Hóvirág u.
Hunyadi J. u.
Huszár u.
Ibolya u.
Ifjúság u.
Iskola u.
Jázmin u.
Jogar köz
Jókai u.
József A. u.
Juhar u.
Jutas u.(Kisréti u.)
Jutasi u. 29-57
Jutasi u. 8-25

hétfı
péntek
csütörtök
szerda
hétfı
szerda
péntek
hétfı

125.

Kabay J. u.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Kádár u.
Kádártai u. 1-25: 2-24
Kádártai u. 30-72
Kálistó u.
Kálmán u.
Kalmár tér
Kankalin u.
Karacs T. u.
Kard köz
Kemecse u.
Kengyel u.
Kereszt u.
Kert u.
Kertalja u.
Kígyó u.
Kinizsi u.
Kisállomás u.
Kisfaludy u.
Kiskırösi u.
Kiss J. u.
Kistelek u.
Kistó u.

szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
hétfı
péntek

hétfı, szerda, péntek
hétfı, kedd, szerda,
csütörtök, péntek
péntek
hétfı - péntek
szerda

5x

péntek
hétfı
kedd, szerda, péntek
szerda, péntek
szerda
hétfı, szerda, péntek
hétfı,kedd, szerda, csüt.
péntek

péntek
péntek
hétfı
péntek
péntek
hétfı
hétfı

szerda, péntek
hétfı
hétfı, szerda, péntek

hétfı
hétfı, szerda, péntek
szerda
hétfı - péntek 5x
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
hétfı
péntek
péntek
szerda
kedd - péntek 4 x
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148.
149.
150.
151.

Kittenberger u.
Klapka Gy. u.
Kodály Z. u.
Kollégium u.

152.

Komakút tér

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Kopácsi tér
Kopácsi u.
Kossuth L. u.
Kórház u.
Korona köz
Köd u.
Kölcsey F. u.
Kıbánya u.
Kıhíd u.
Kıris köz
Kupa u.
László u.
Látóhegy u.
Lázár u.
Lázár V. u.
Levendula u.
Liliom u.
Liszt F. u.
Lóczy L. u.
Lıvey K.
Lövıház u.
Madách I. u. 1-36
Madách I. u. 36-tól
Május 1. u.
Major u.
Malom u.
Malomkı u.
Március 15. u.
Margit tér
Martinovics u.
Mártírok u.
Mátyás u.
Megyeház tér
Mester u.
Miklós u.
Mikszáth K. u.
Móra F. u.
Móricz Zs. u.
Munkácsy u.

péntek
hétfı, szerda, péntek
szerda
szerda
hétfı, kedd, szerda,
csütörtök, péntek
szerda
szerda, péntek
hétfı - péntek 5x
hétfı - péntek 5x
hétfı
kedd
szerda
péntek
péntek
szerda
péntek
péntek
szerda
péntek

hétfı, péntek
péntek

hétfı, péntek
hétfı, péntek
péntek
szerda
hétfı
péntek
hétfı
hétfı
péntek
szerda
szerda
péntek
péntek
hétfı
szerda
péntek
péntek

hétfı, szerda, péntek

szerda
péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı - péntek 5 x
hétfı, szerda, péntek

péntek
hétfı
szerda
szerda
szerda
hétfı
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szerda
hétfı, szerda, péntek

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Muskátli u.
Nagy L. u.
Nagymezı u.
Nagytó u.
Nap u.
Nárcisz u.
Nyárfa u.
Nyerges u.
Orgona u.
Ostromlépcsı
Óvári F. u.
Óváros tér
Óvoda u.
Ördögárok u.
İrház u.
Paál L. u.
Pajta u.
Palást u.
Pápai u.
Papod u.
Papvásár u.
Patak tér
Pázmándi u.
Petıfi S. u.
Pipacs u. 1-39-ig
Pipacs u. 30-41-ig
Posztós köz.
Pöltenberg u.
Pöröly köz
Puskin u.
Radnóti tér

223.

Rákóczi u.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Ranolder tér
Reguly A. u.
Remete u.
Roboz u.
Romer F. u.
Rozmaring u. 1-31-ig
Rozmaring u.33-tól
Rózsa u.
Rönk u.
Sáfrány u.
Sarkantyú u.

szerda

hétfı, szerda
hétfı, szerda, péntek

szerda
hétfı
péntek
szerda
szerda
péntek

Szerda
szerda, péntek

kedd
hétfı - péntek 5x
hétfı-péntek 5 x
péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı
hétfı
hétfı
hétfı
szerda
szerda
hétfı
szerda
péntek
hétfı
hétfı
péntek
péntek
péntek

hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda

hétfı, péntek
péntek
péntek

hétfı
hétfı, szerda, péntek
hétfıpéntek 5x
szerda
péntek
kedd
hétfı
hétfı
hétfı
péntek
szerda
hétfı
péntek
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hétfı, szerda, péntek

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

Sarló u.
Sarok u.
Semmelweis u.
Sigray u.
Simon I. u.
Síp u.
Sorház u.
Sólyi u.
Stadion u.
Stromfeld A. u.
Szabadság tér
Szabó köz
Szarvas u.
Széchenyi u.
Szegfő u.
Szeglethy u.
Szekerce u.
Szél u.
Szent István u.
Szérőskert u.
Szigeti J. u.1-36-ig
Szigeti J. u. 35-tıl
Sziklai J. u.
Szikra u.
Szilfa u.
Szilvádi u.
Szófia u.
Szőcs u.
Takácskert u
Táncsics u.
Tátorján u.
Teleki B. u.
Temetıhegy u.
Templom u.
Thököly u.
Tímár u.
Tiszafa u.
Tizenháromváros tér
Toborzó u.
Tölgyfa u.
Török I. u.
Tulipán u.
Tummler H. u.
Tüske u.
Tüzér u.

hétfı
hétfı
péntek
kedd
hétfı, szerda, péntek
péntek
hétfı
hétfı
péntek
szerda
péntek
péntek

hétfı, péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
hétfı - péntek 5x
péntek

hétfı - péntek 5x
hétfı
péntek
szerda
szerda
péntek
hétfı
szerda
hétfı
szerda
szerda
péntek
péntek
hétfı
péntek
hétfı
péntek
szerda
szerda
kedd
péntek
szerda
péntek
szerda
szerda

szerda

hétfı

szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek

szerda
péntek
szerda
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hétfı, szerda, péntek

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

Úrkút u.
Vajda J. u.
Vámosi u.
Vár u.
Varga u.
Vasgereben u,.
Vécsey u.
Veres P. u.
Vértanúk u.
Veszprémvölgyi u.
Victor H. u.
Vilonyai u.
Viola u.
Virág B. u.
Vitéz u.
Völgyhíd tér
Völgyikút u.
Vörösmarty tér
Wartha V. u.
Zápor u.
Zrínyi u.
Szabadság ltp
Kádárta
Gyulafirátót

hétfı
hétfı
péntek

péntek
hétfı - péntek 5x
péntek
péntek
szerda
hétfı, szerda, péntek
szerda
szerda
péntek
péntek
szerda
hétfı, péntek
szerda
csütörtök
péntek
kedd
hétfı
hétfı
hétfı
kedd
csütörtök
kedd

„
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szerda, péntek
hétfı - péntek 5x
hétfı, szerda, péntek
hétfı, szerda, péntek
kedd
csütörtök
kedd

Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém,
Kossuth Lajos utca 10. Társasház között létrejövı megállapodásról
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlése megvitatta és elfogadja az elıterjesztés 67. számú mellékletét képezı megállapodás tervezet tartalmát.
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására
Határidı: 2013. április 15.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (……) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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.”
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:
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„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.
Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı

1. melléklet a …/2013. (..) önkormányzati rendelethez
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1. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE
A
1. Intézmény neve

B
C
Ellátás
2013. évi
megnevezése szolgáltatás
önköltsége

2. Göllesz
Viktor Fogyatékosok
Fogyatékos Személyek nappali
Nappali Intézménye
ellátása

D
Bruttó napi
intézményi térítési
díj

33 902 000 Ft

2760 Ft

2. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE
A
B
1 Intézmény Ellátás
. neve
megnevezé
se

C
2013. évi
nyersanya
g költség
(gyermek
étkeztetés
)

D
E
F
G
2013. évi
Bruttó napi intézményi
szolgáltatás
térítési díj
i önköltség
(gondozás)

2
.
3 Egyesített
. Bölcsıdék
5
.
6
.
7 Családsegít
. ı Szolgálat,
Gyermekjól
éti
Központ és
Családok
Átmeneti
Otthona

Gyermekek
napközbeni
ellátása

37 626 120 199 928 800
Ft
Ft

Gyermek Gondozá Fizetend
Étkezteté s
ı térítési
s
díj
315 Ft
0 Ft
400 Ft
Bruttó intézményi térítési díj

Gyermekek
átmeneti
gondozása,
családok
átmeneti
otthona

-

26 054 760
Ft

Napi

Havi

2010 Ft

60300 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésnek
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
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-

…/2013. ( ) önkormányzati rendeletének elızetes hatásvizsgálata
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl ….. önkormányzati
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A Jat. 22. § szerint:
22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe
véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintı új jogi szabályozás
vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály
keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedı,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerősíthetı, a jogszabály címzettjei
számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezı szabályozással
felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként
alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintő szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezésére, illetve megfelelı módosítására kerüljön sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet
esetén... az önkormányzati rendelet esetén a jegyzı gondoskodik.
II.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a
fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetık.
53

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következı kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:
A Tervezetben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat a lakosság ismeri. A bölcsıdei
ellátásért bevezethetı gondozási díj 0 forint mértékben történı megállapítása és az
intézményi térítési díj összege emelésének mellızése teljes mértékben figyelembe
vette a lakosság anyagi túlterheltségét.
ab) A Tervezet – jellegébıl adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat
keletkeztet:
A fizetendı személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves
költségvetésének a bevételi oldalán szerepel.
A fenntartónak az intézményi térítési díjemelés mellızése bevétel növekedést nem
eredményez.
Az intézmények folyamatos mőködéséhez szükséges kiadásokat a normatív állami
hozzájárulás és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj nem fedezi. A
kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget az Önkormányzat, mint fenntartó
biztosítja, melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A jogszabálytervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 115. § (9) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a
szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig
kell megállapítani. A jogalkotás elmaradása esetén a fenntartó Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata mulasztásos törvénysértésbe kerülne. A fenntartó a
Tervezet 2013. évi március 28-ai közgyőlés napirendre tőzésével a lehetı legkorábbi
idıponttól a jogszabályoknak megfelelıen állapítja meg az intézményi térítési
díjakat.
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3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és
tárgyi feltételt nem igényel.
Az önkormányzat részérıl többlet pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követıen
nem merül fel.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetı-berendezések
elhelyezésének szabályairól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az az épített
környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény” 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1. §

2. §

A város területe a rendelet alkalmazásának szempontjából az alábbi
övezetekre oszlik:
a) a város helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében
lehatárolt mőemléki és helyi értékvédelmi terület, valamint mőemléki
és helyi védettségő épület, építmény és környezete,
b) a város bevezetı sugárirányú fıútjai, belsı és külsı útgyőrő, mentén
húzódó területek, valamint ezek csomópontjainak környezete,
c) a város belterülete az a) és b) pontban felsoroltak kivételével,
d) a város külterülete.
Értelmezı rendelkezések:
1. Cégér: az ingatlanon mőködı tevékenység, mesterség jelvényeként
használt - rendszerint mőhely, üzlet bejárata fölé, vagy annak
közelében kifüggesztett - tárgy, vagy címszerő ábra; a tevékenységre,
foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló - az épített
környezet értékét növelı - figurális épülettartozék; lehet a falsíkra
kihelyezett tábla is ugyanazzal a tartalommal mint a cégtábla, vagy az
épület falával, ingatlan közterületi kerítésével szöget bezáróan
elhelyezett elem, amely az üzlet, tevékenység jellegét jelöli és nem
tartalmaz az árusított termékre való utalást.
2. Cég- és névtábla, cégfelirat: az ingatlanon mőködı intézmény, vállalkozás
nevét és egyéb adatait, kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját
szolgáló rendeltetési egység nevét és az ott folyó tevékenységet
feltüntetı - a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál,
vagy annak közelében elhelyezett - tábla, amelyen a vállalkozás
azonosítására, nevének, címének, elérhetıségének, tevékenységének
közlésére szolgáló, reklámot nem tartalmazó felirat, logó található.
3. Citylight hirdetı berendezés: egy vagy kétoldali felülető, hirdetések
elhelyezésére alkalmas világító hirdetı berendezés.
4. Címtábla: a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet
végzık, telephelyérıl, annak megközelíthetıségérıl információt
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

közvetítı, valamint az ingatlan eladását, építését meghirdetı tábla,
nem a vállalkozás által végzett tevékenység esetén a tevékenységre,
annak folytatójára, továbbá címére, elérhetıségére vonatkozó
információkat megjelenítı felirat.
Címjelzı- és cégjelzı hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó szervek (költségvetési szervek, alapítványok,
egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, címére,
elérhetıségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenítı
hirdetmény, amelynek jellemzı hirdetı-berendezései különösen: a
címtábla, címjelzı szerkezet, térbeli betőkbıl álló szöveg, térbeli
ábra.
Egyedi címfestett tábla: olyan építményre, épületre rögzített egyedi
mérető, állandó tartalmú hirdetı-berendezés, amely a gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzık tevékenységérıl,
telephelyérıl, megközelíthetıségérıl ad információt.
Építkezési reklámháló: építés, felújítás ideje alatt, korlátozott
idıtartamra építési állványra rögzített áttetszı – reklámot, hirdetést,
képet megjelenítı – védıháló.
Fényreklám: rendszerint épületek tetején, vagy homlokzatán
elhelyezett, saját fényforrással rendelkezı, világító felülető vagy 500
lux-nál erısebben megvilágított gazdasági reklám célokat szolgáló
felirat, ábra, kép.
Hirdetés: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés,
információ, amely valamely áru kelendıségének növelésére,
tevékenység, vagy szolgáltatás igénybevételére, illetve ennek
fokozására irányul, illetve valamely kereskedelmi, vagy fogyasztói
tevékenységet népszerősít.
Hirdetmény: minden olyan közérdekő - eseményekrıl, programokról –
szóló tájékoztató, figyelemfelhívó felirat, ábrázolás, kép, valamint
egyéb közérdekő közlés és annak hirdetıfelülete, amely kereskedelmi
fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem
hozható összefüggésbe, a lakosság számára közérdekő információt
közvetít.
Hirdetmény tartószerkezete: hirdetmény közvetlen hordozó, szerkezeti
eleme, amelynek feladata a hirdetményeket tartalmazó szerkezeti
elemek és a rögzítési pontok (talaj, fal, kerítés stb.) közötti kapcsolat
biztosítása,
Hirdetıoszlop: plakátok, hirdetések elhelyezésére szolgáló, több irányba
közvetítı, általában hengeres alakú építmény.
Hirdetıtábla,
hirdetı-berendezés:
hirdetmények,
közlemények
elhelyezésére szolgál, közterületrıl látható építmény, illetve épületen,
építményen elhelyezett felület, vagy hirdetıvitrin. Közérdekő
hirdetmények és közlemények elhelyezésére szolgáló eszköz.
Idegenforgalmi eligazítás: várostérkép, közigazgatási szervezetek,
közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, mőemlékek,
egyéb helyi nevezetességek, emlékmővek irányait jelzı táblák, stb.).
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15. Idejét múlt hirdetmény: minden olyan hirdetmény, amely meghatározott
idıpont(ok)hoz,
évszakokhoz
kapcsolódó
eseményekrıl,
rendezvényekrıl, akciókról nyújt tájékoztatást, és az azon feltüntetett
idıponttól számított 3 nap eltelt, vagy amelynek információ tartalma
az idı múlása következtében aktualitását és célját vesztette.
16. Kirakat, portál: kereskedelmi, szolgáltató egység, galéria, vagy
kézmőves mőhely helyiségével közvetlen kapcsolatban levı –
elsısorban termék és árubemutatásra szolgáló – közterületre,
közlekedési területre nyíló, vagy onnan látható üvegezett felület,
17. Közérdekő hirdetmények és közlemények: nem nyereségorientált kulturális,
mővészeti, tudományos, egészségügyi, szociális, jótékonysági, vagy
más társadalmi – kivéve a politikai – vonatkozású az esemény
színhelyén, vagy annak közelében megjelenı tájékoztatók.
18. Közérdekő tájékoztatás: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése,
a kulturális, a sport programokról ezek létesítményeirıl tájékoztató
táblák, berendezések, szerkezetek.
19. Közforgalom számára megnyitott magánterület: közhasználat céljára átadott
területrész, vagy a földhivatali nyilvántartásban közforgalom céljára
lejegyzett magánút, ahol a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
20. Közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás: a menetrend szerinti
közösségi közlekedési járatok megállóhelyeit jelzı táblák.
21. Megállító tábla: valamely üzlet gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató
vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet
vállalkozás épülete, vagy telke elıtt közterületen, közlekedési
területen, vagy onnan láthatóan elhelyezett ideiglenes - helyhez nem
kötött - hordozható hirdetıeszköz.
22. Oszlop-reklám: a közvilágítási oszlopra karos felfüggesztéssel rögzített,
1 m2 felületnél nem nagyobb hirdetı-berendezés.
23. Órák reklámja: fali, köztéri, digitális idıkijelzıkön elhelyezett, vagy
rávetített reklám
24. Óriásreklám: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések
elhelyezésére alkalmas, 4 m², vagy annál nagyobb felülető, vagy 2 mnél nagyobb oldalmérető gazdasági reklám elhelyezésére alkalmas
eszköz; a kisebb, de egymás felett, vagy mellett elhelyezett
reklámhordozók felülete összesítve értelmezhetı, ha a köztük levı
távolság kisebb 1,0 m-nél; a tartószerkezet felületét figyelmen kívül
lehet hagyni, ha annak keresztmetszete egyenként nem haladja meg a
2 dm2-t.
25. Padlóreklám: járófelületre ragasztott, festett, égetett feliratok, ábrák,
logók.
26. Reklám: figyelem felhívásra szolgáló ábrázolás, kép; magában foglalja
a reklámhordozók és hirdetı-berendezések és egyéb, önálló
berendezési egység nélküli reklámok csoportjait; nem személyes
kommunikációs tevékenység, amelynek célja a kiválasztott célcsoport
befolyásolása, attitődjeik megváltoztatása.
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27. Reklám- és hirdetı-bernedezés nagysága: az értelemszerően egybefüggı, a
reklám tartalmát egészében mutató felület befoglaló formájának
mérete, amely a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret)
értelmezendı, függetlenül a rá helyezett hirdetés, reklám nagyságától;
szerkezetileg több elembıl álló berendezés egynek minısül; önálló
betők vagy ábrák esetében az összefüggı szöveg körbehatárolt
idomainak felületét kell figyelembe venni.
28. Reklám-falgrafika (graffiti, reklámgrafika): a reklámozás céljait is szolgáló
falfestés, reklámmozaik, reklámcélú felület, grafika; méretétıl
függetlenül minden - eredetileg más funkcióra létrehozott - épület,
építmény, létesítmény (pl.: házfal, kerítés, bútor, mőtárgy stb.)
felületén közvetlenül festéssel készített grafikai mő, amely nem az
épület tervezett részeként jött létre - nem minısül falfestésnek, ha az
szabványbetőkkel és monokróm módon létesített cégjelzés
(cégfelirat), címfelirat, cégtábla megjelenítését szolgálja.
29. Reklámtábla: 4 m²-nél kisebb felülető, gazdasági reklám elhelyezésére
alkalmas eszköz.
30. Reklám tartószerkezete: reklám közvetlen szerkezeti egysége, amelynek
feladata a reklámfelület hordozása, szerkezeti elemek és a rögzítési
pontok, így különösen talaj, fal, kerítés közötti kapcsolat biztosítása.
31. Reklámvitrin: egyedi megjelenéső, üveglappal borított, cserélhetı
tartalmú, jellemzıen termék, vagy tevékenység bemutatását szolgáló
hirdetı berendezés, amely nem minısül kirakatnak.
32. Tájékoztató, útbaigazító tábla: az útbaigazító táblarendszerhez és a
városi információs táblarendszerhez nem tartozó gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzık, telephelyérıl, annak
megközelíthetıségérıl információt közvetítı, közérdekő információt
nyújtó közterületi jelzés.
33. Tetıreklám: tetıre vetített, festett, vagy héjazat színváltással megjelenı
reklámfelület.
34. Totemoszlop: épülettıl külön álló építmény-jellegő, általában kívülrıl
megvilágítható, vagy belülrıl világító, oszlopszerő arányokkal
megjelenı hirdetı-berendezés, amelynek magassága a 3,0 m-t
meghaladja – jellemzıen autószalonok, benzinkutak és
bevásárlóközpontok bejáratainál helyezkedik el.
35. Transzparens (molinó): építményen kifeszített vagy építmények között
átfeszített textil, illetve textil-jellegő egyéb agyagból készült ideiglenes
jellegő, meghatározott idıtartamra elhelyezett reklámhordozó, amely
nem képezi az építménynek, épületnek tervezett és engedélyezett
részét.
36. Utasváró reklám: tömegközlekedési megállók építményeinek részeként
kialakított, világító, vagy megvilágított, nem világító és nem
megvilágított reklám-berendezés.
37. Útbaigazító táblarendszer: az ÚT 2-1.140:1998 („Közterületi
információs táblák megtervezése, alkalmazása, elhelyezése”) útügyi
mőszaki elıírásoknak megfelelı, elsısorban közérdekő és
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38.
39.
40.
41.
42.

idegenforgalmi célok elérését segítı egységes felépítéső és megjelenı
táblarendszer.
Választási plakát- hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló
törvény szerinti idıszakos hirdetmény és annak, jellemzı hirdetı
berendezései (választási plakát, hirdetıtábla, molinó, zászló,stb).
Városi információs táblarendszer: az útbaigazító táblarendszerhez nem
tartozó, elsısorban közérdekő és idegenforgalmi célok elérését segítı
egységes felépítéső eszközrendszer.
Vetített reklám: falra, úttestre, levegıbe vetített információt közvetítı
reklám.
Világító cégjelzés: rendszerint épületen, építményen elhelyezett, saját
fényforrással rendelkezı, világító felülető vagy megvilágított
cégjelzés.
Zászló: épületen, építményen elhelyezett, vagy önálló szerkezeti
elemre egy oldalon rögzített textil, illetve textil jellegő egyéb anyagból
készült információs elem.
2. Reklámok, reklámberendezések,
hirdetmények és hirdetı-berendezések

3.§

4. §

Reklámhordozók és hirdetı-berendezések körébe tartozik:
a) cég- és névtábla, cégfelirat,
b) cégér,
c) egyedi címtábla,
d) világító cégjelzés,
e) hirdetıoszlop,
f) reklámtábla:
fa) hirdetıtábla, hirdetı- berendezés,
fb) egyedi címfestett tábla,
fc) citylight,
fd) óriásreklám,
fe) megállító tábla,
ff) totemoszlop,
g) fényreklám,
h) oszlop-reklám,
i) órák reklámja,
j) utasváró reklám,
k) építkezési reklámháló,
l) transzparens (molinó),
m) reklámvitrin,
n) kirakat, portál,
o) zászló.
Egyéb, önálló, e rendelet alkalmazásában hirdetı-berendezéshez nem
kötıdı reklámozási lehetıségek és módok:
a) tetıreklám,
b) padlóreklám,
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5. §

c) reklám-falgrafika, így különösen: graffiti, reklámgrafika,
d) vetített reklám.
Hirdetmények és hirdetı-berendezéseik:
a) közérdekő hirdetmények és közlemények,
b) hirdetıtábla,
c) útbaigazító táblarendszer,
d) városi információs táblarendszer,
e) tájékoztató, útbaigazító tábla,
ea) idegenforgalmi eligazítás:
eb) közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás
ec) egyéb közérdekő tájékoztatás
f) címjelzı- és cégjelzı hirdetmény
g) választási plakát- hirdetmény
3. Reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és
hirdetı-berendezések elhelyezésének általános szabályai

6. § (1) Reklám- és hirdetı-berendezés a város meglevı, épített- és természetes
környezetébe illeszkedı módon, Veszprém városképének, kialakult
városszerkezetének,
kisvárosi
jellegének,
idegenforgalmi
nevezetességeinek, történelmi hagyományainak, épületei,- építményei
léptékének és méreteinek figyelembevételével helyezhetı el.
(2) Az épületeken, építményeken elhelyezett hirdetı- és reklámberendezés,
hirdetmény kialakításának az építmény karakteréhez, tagozataihoz,
színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie. Egységes
épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, tőzfalon elhelyezett hirdetı- és
reklámberendezéseknek, hirdetményeknek egymással és az építménnyel
összhangban kell lenniük, ugyanazon az épületen megjelenı különbözı
hirdetı- és reklámberendezéseket, hirdetményeket össze kell hangolni,
egységes információs rendszerbe kell foglalni.
7. §
A településképi eljárásokban foglalt esetekben a reklámok és hirdetıberendezések elhelyezésének, kialakításának véleményezési, vagy
bejelentési eljárását megelızıen – a településkép védelme, a tervezett
reklám és hirdetı-berendezés megfelelısége érdekében – a tervezınek és
építtetınek lehetısége van elızetes egyeztetésre, konzultációra, amelyet a
fıépítész biztosít.
8. § (1) Közterületen – a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi hirdetı-berendezések
helyezhetık el:
a) utcabútorként megjelenı, igényes kivitelő világító, kétoldali
kialakítású citylight berendezés,
b) hengeres kialakítású hirdetı oszlop,
c) több rendeltetési egységet magába foglaló elıkert nélküli, jellemzıen
zártsorú beépítéső épület esetében a bejárat közelében elhelyezett,
3,0 m magasságot nem meghaladó, egységes, igényes utcabútorként
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kivitelezett, kétoldali hirdetıtábla, derítı belsı megvilágítással, vagy
anélkül, amelyen cserélhetı kivitelben a rendeltetési egységek
elnevezése, logója, adatai vannak feltüntetve – ha az épület
homlokzatán ez nem megoldható,
d) olyan közterületi szakaszokon, fıutak mellett, ahol a belsı tömbben
több kereskedelmi, szolgáltató tevékenység, vállalkozás nevét,
elérhetıségét a jobb megközelíthetıség érdekében indokolt
feltüntetni összehangoltan, egységesen kialakított, igényes kivitelő,
cserélhetı tartalmú, utcabútorként megjelenı totemoszlop elhelyezés
lehetséges,
e) az állandó és idıszakos, városi mővészeti, kulturális, turisztikai
intézmények rendezvényeit, programjait, felhívásait tartalmazó,
kétoldali hirdetıtábla, derítı belsı megvilágítással, vagy anélkül,
cserélhetı kivitelben,
f) az 1. mellékletben meghatározott – korábban már elhelyezett
berendezésekkel megegyezı rendszerő - városi információs
táblarendszer.
(2) Az egyéb funkciójú közterületi építményeket, így különösen pavilont,
buszvárót, építési állványt, az elhelyezésre szolgáló építményt a reklám
tartószerkezetének kell tekinteni és az ilyen típusú reklámok
elhelyezésével kapcsolatban - a tartószerkezetre vonatkozó építési
engedélyétıl függetlenül - a közterületek használatáról szóló rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Közterületi elhelyezésnek minısül minden olyan kialakítás is, ahol a
tartóelem - így különösen: fal, kerítés, tartóláb – magánterületen van, de a
hirdetı-berendezés függıleges vetülete legalább 10 cm mélységben
közterületre esik.
9. § (1) A közforgalom számára megnyitott magánterületeken, közlekedési
területeken és környezetükben a reklámok és hirdetmények közterületen
történı elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A kihelyezett hirdetı-berendezésen tartós, az azonosításhoz szükséges
módon fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, székhelyét, vagy címét, amennyiben a hirdetı-berendezés építési engedély köteles - az építési
engedély számát.
10. § Reklám és hirdetmény és annak berendezése, szerkezete még részben sem
takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb
meghatározó építészeti elemét.
11. § A városkép védelme érdekében nem helyezhetı el reklám és hirdetıberendezés a közterületen, és Közforgalom számára megnyitott
magánterületeken, vagy onnan látható módon:
a) fán, favédırácson,
b) mőalkotáson, illetve annak talapzatán,
c) közparkban, védett természeti területen, virágágyásban,
d) szökıkúton, díszkúton, csobogón, ivókúton,
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12. §

13. §

e) közterületi berendezési tárgyon, utcabútoron, padon hulladékgyőjtı
edényen és a kerékpártárolón, kivéve a közterületi pavilon arra
kijelölt felületein,
f) játszótéri eszközön,
g) közterületi kerítésen, köztemetı kerítésén és az attól számított 50
méteren belül, kivéve az autóbuszváró kijelölt felületein,
h) nyilvános illemhely építményein, transzformátor állomás,
telefonfülke,
elosztószekrény,
elektromos
kapcsolószekrény
felületein,
i) épületek tetıfelületén, melléképületen, kéményen és
j) tilos bármely jármő, így különösen: kerékpár, utánfutó, teherautó
platója kifejezett reklámcélú- mobil vagy rögzített reklámmal- illetve
jármőreklámként közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott
magánterületen történı elhelyezése.
Az elıkertekben, közterület és közforgalom számára megnyitott
magánterület felıl látható helyen elhelyezhetı:
a) több tevékenységet és rendeltetési egységet magába foglaló épület
esetében, - ezeknek adatait és tevékenységét feltüntetı - cserélhetı
felülető, épülettıl, építménytıl függetlenül elhelyezett, 3,0 m-nél nem
magasabb, igényesen kivitelezett, utcabútorként megjelenı hirdetı
berendezés, amely a totemoszlophoz hasonló jellegő, arányú,
b) benzinkutak, autószalonok, nagyobb kereskedelmi szolgáltató
intézmények, nagymérető irodaházak esetében 1 db, az épülettıl,
építménytıl függetlenül elhelyezett, 6,0 m-nél nem magasabb,
igényesen kivitelezett, utcabútorként megjelenı totemoszlop,
c) az ingatlan eladását, építését feltüntetı, legfeljebb 1 m2 felülető,
ideiglenes jellegő egyedi címtábla,
d) az Önkormányzat és költségvetési szervei közcélú - önkormányzati
döntésben, jogszabályban meghatározott feladatok ellátásával,
valamint az Önkormányzat költségvetésébıl részben vagy egészben
finanszírozott
programokkal
kapcsolatos
hirdetményei
elhelyezésére, valamint veszprémi turisztikai, idegenforgalmi és
kulturális programok ismertetésével kapcsolatos célokat szolgáló
transzparens (molinó).
A biztonságos és zavartalan közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés
biztosítása érdekében nem helyezhetı el reklám és hirdetı-berendezés:
a) országos és helyi közutak belterületi szakaszán, közúti jelzıtábla és
útbaigazító tábla elıtt, a menetirány szerinti 50 m-es távolságon
belül,
b) irányonkénti szabályozással bíró útkeresztezıdés, útcsatlakozás,
valamint szintbeli gyalogátkelıhely elıtt, az úttest szélétıl számított 4
méteres sávban, és 100 m hatótávolságon belül, a buszvárók hirdetési
felületeinek kivételével,
c) kerékpárút területén,
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14.

15.

16.

17.

d) járdán, kivéve azt a citylight berendezést, és hirdetıoszlopot, amely
nem zavarja és nem akadályozza a gyalogos közlekedést,
e) a közlekedést segítı, közlekedési területeken, úttartozékokon,
úttesten, országos és helyi közút belterületi szakaszán közúti
jelzıtábla és útbaigazító tábla elıtt, a menetirány szerinti 50 m-es
távolságon belül.
§
A választási kampány idején választási hirdetményt elhelyezni a választási
eljárásról szóló törvény szabályai szerint lehet. Választási plakát nem
helyezhetı el:
a) mőemléki és helyi védettségő középületen,
b) kerti építményeken,
c) fákon.
§
Óriás reklámtábla elhelyezése a város közigazgatási területén belül
településképi okokból nem engedélyezhetı. A rendelet hatálybalépése
elıtt elhelyezett óriás reklámtábla az engedélyben, vagy hatósági
szerzıdésben meghatározott idıtartam lejártáig maradhat az
engedélyben, vagy hatósági szerzıdésben meghatározott közterületen,
vagy beépítetlen önkormányzati területen. Az engedély, hatósági
szerzıdés nem hosszabbítható meg abban az esetben sem, ha a rendelet
hatálybalépését megelızıen hatályban volt önkormányzati rendelet azt
megengedte.
§ (1) A város területén levı - kereskedelmi, szolgáltató, irodai, kulturális,
vendéglátó funkciókat magába foglaló - épületek homlokzatainak, így
különösen kirakat, portál, üvegfelület megjelenése alapvetıen
meghatározza a városképet, ezért azok berendezésére, illetve
üvegfelületeik mögött reklámok, hirdetmények, információs elemek az
üvegfelület mögött elhelyezhetıek:
a) kirakatok elemei, a tevékenységre jellemzı tárgyak, termékek, áruk
mintadarabjai,
b) üvegmezı 30 %-át nem meghaladó mérető – tevékenység,
termékek, áruk, leírását, képét, ábráit, reklámjait megjelenítı merevített fém-, mőanyag-, biztonsági üveg-, fa, feszített textil,
anyagú hordozóra erısített - nem kirívó színezéső, nem erıteljesen
megvilágított - információs elem a kirakat-, vagy portálüveg
mögött legalább 5 cm-rel eltartottan befüggesztve,
c) ha a homlokzaton, vagy portálon erre nincs lehetıség
befüggesztett cégfelirat, cégtábla, cégér.
§
A város területén levı - kereskedelmi, szolgáltató, irodai, kulturális,
vendéglátó funkciókat magába foglaló - épületek homlokzatain nem
helyezhetı el:
a) az épületek nem kirakat és portál céljait szolgáló üvegfelületein,
nyílászáróin, valamint az üvegfelületek mögött reklám és hirdetıberendezés, öntapadós fólia, plakát, sem belülrıl, sem kívülrıl,
semmilyen formában,
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b) portálok, kirakatok, üvegfalak üvegfelületeire sem belülrıl, sem
kívülrıl öntapadós fólia, plakát, hirdetmény, kivéve az áttetszı
világos színő, savmaratott, vagy csiszolt üveg-hatású, az
üvegfelület belsı oldalára kerülı fóliát,
c) portálok, kirakatok, üvegfalak üvegfelületein vagy mögötte
befüggesztett, harsány színezéső, erıteljesen megvilágított, reklám,
vagy hirdetı-berendezés,
4. Reklámok, reklámberendezések, hirdetmények
és hirdetı-berendezések elhelyezésének szabályai
az egyes övezetekben
18. § (1) A város teljes közigazgatási területén levı épületeken, építményeken – a
6. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - hirdetıberendezések elhelyezésére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
a) lakóépületben vagy önálló épületben kialakított, kereskedelmi,
szolgáltató, irodai, kulturális, vendéglátó funkció esetében, a
tevékenységet magába foglaló épületrészhez kötıdı, földszinti és
fogadószinti homlokzaton, a nyílászárók feletti sávban, csak cég- és
névtábla, cégfelirat, cégér, egyedi címfestett tábla helyezhetı el,
b) több – belsı közlekedıbıl megközelíthetı - rendeltetési egységet
magába foglaló üzletközpont, hipermarket esetében, - az a) pontban
meghatározottakon túl - az osztás és nyílás nélküli, jellemzıen tömör
homlokzat szerves részeként kialakított, az épület léptékéhez igazodó
mérető és alakú, de 12 m2-t nem meghaladó 1 db, cserélhetı tartalmú
információs elem helyezhetı el,
c) üzemi, ipari épületeken, raktárakon csak a saját tevékenységet jelzı
cég- és névtábla, cégfelirat, cégér, egyedi címfestett tábla helyezhetı
el.
(2) A 1. § a) pontjában megjelölt - a város helyi építési szabályzatában és
szabályozási tervében lehatárolt mőemléki (Mj) és helyi értékvédelmi (he)
területen és azon álló épületeken, építményeken, valamint mőemléki (M)
és helyi jelentıségő védett mővi értékő (He) épületeken, építményeken –
a homlokzat meglévı, vagy tervezett, vízszintes és függıleges
tagolásához, nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához, szabad felületek
arányaihoz és méretéhez igazodva - cégtábla, címtábla, cégér az alábbiak
szerint helyezhetı el, illetve alakítható ki:
a) egy épületben több rendeltetési egység esetében egymással
összhangban kialakított, egységenként legfeljebb 1-1 db hirdetıberendezés helyezhetı el egységes információs rendszer részeként, a
homlokzati arányokat figyelembevevı méretekkel,
b) portál, vagy kirakat erre a célra kialakított felirati mezıjén önálló bető
és logó, ragasztva, vagy a háttértıl eltartottan felerısítve, igény esetén
élben, háttérbıl, vagy kívülrıl derítı fénnyel megvilágítva,
ba) festett, polisztirol, öntött, anyagában színezett mőanyag,
bb) fa, festett gipsz, kerámia,
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bc) festett fém, rozsdamentes acél, réz, szálcsiszolt alumínium,
bd) natúr, savmaratott, pasztellszínő edzett üveg anyagokból.
c) vakolt, vagy burkolt felületre a portál, kirakat felsı széle és a
földszintet az emelettıl elválasztó osztópárkány, vagy képzeletbeli
vonala között levı sávban, illetve földszintes épület esetében az
épített párkány, vagy ereszvonalig terjedı sávban – az a) pontban
megjelölt lehetıségeken túl,
ca) homlokzatra festett kivitelben,
cb) fából, festett fémbıl, rozsdamentes acélból készült – keretezett,
vagy keretezés nélküli - táblára festve vagy ragasztva,
cc) a homlokzat síkjától eltartott, kifeszített, impregnált fény- és
vízálló szövetre festett kivitelben,
cd) homlokzat síkjától eltartott, negatív bető kivágású fémtáblából,
ce) pasztell árnyalatú színes, vagy savmaratott biztonsági üvegtáblán
festett, vagy ragasztott kivitelben - igény szerint hátulról derített
megvilágítással.
d) kirakatra, portálra, homlokzati felületre elhelyezett hirdetıberendezésen túl, épületenként legfeljebb 1db. - falra merılegesen
elhelyezett, legfeljebb 70 cm kiállású, legfeljebb 0,4 m2 befoglaló
mérető cégér, a tevékenység, vagy logó ábrázolásával, igény szerint
élben, vagy kívülrıl megvilágítva,
da) impregnált fa, festett fém, rozsdamentes acél, kovácsoltvas,
db) natúr, savmaratott, vagy pasztellszínő, biztonsági üveg
anyagokból.
(3) Az 1. § b) pontjában meghatározott - a város bevezetı sugárirányú
fıútjai, belsı és külsı útgyőrő, mentén húzódó területeken, valamint
ezek csomópontjainak környezetében elhelyezkedı épületeken, a
homlokzatának meglévı, vagy tervezett vízszintes és függıleges
tagolásához, nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához, szabad
felületeinek arányaihoz illeszkedı, cégtábla, címtábla, cégér az alábbiak
szerint helyezhetı el, illetve alakítható ki:
a) egy épületben több rendeltetési egység megléte esetén a (2) bekezdés
a) pontban meghatározottak alapján,
b) az övezetben a (2) bekezdés b)-c) pontban meghatározottakon kívül
kialakítható:
ba) mőanyagból készült, önálló elhelyezéső, világító, vagy világítás
nélküli dobozbető, neoncsıbıl készült felirat,
bb) homlokzattól eltartott, merevített kerettel, vagy keret nélkül
készült mőanyagtábla, ragasztott térbeli betőkkel, logóval, vagy
festett kivitelben,
bc) mőanyagból készített, derített belsı világítású doboz kivágott,
vagy kitakart betőkkel, logóval.
c) a (2) bekezdés c) pontjában felsoroltakon kívül, a homlokzati
felületre merıleges, legfeljebb 70 cm kiállású, legfeljebb 0,4 m2
felülető:
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ca) mőanyag világító, vagy világítás nélküli doboz konzolra szerelve,
cb) erısített mőanyag lapból kivágott, a tevékenységre jellemzı logó,
vagy ábra.
(4) A 1. § d) pontjában meghatározott területen reklám, reklámberendezés,
hirdetmény és hirdetı-berendezés az alábbiak szerint helyezhetı el,
illetve alakítható ki:
a) lakott területen kívül - ide értve Csatár és Jutaspuszta is - a közút
mentén egymástól legfeljebb 2000 méter távolságra helyezhetı el,
maximum 4 m2 felülető, maximum 4 m magasságú reklám- és
hirdetı-berendezés,
b) keresztezıdés, útcsatlakozás, valamint szintbeli gyalogátkelı elıtt a
menetirány szerinti jobb oldalon 500 méter távolságon belül reklámés hirdetı-berendezés nem helyezhetı el.
5. Záró rendelkezések
19. § (1) E rendelet 2013. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a „hirdetı- berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl” szóló
30/1999. (X.29.) önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

1. számú melléklet a ……/2013.(…./…) önkormányzati rendelethez
1. típusú tábla-együttes megjelenése és méretei:
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Az alkalmazható táblaméretek:
1000x120 mm (csak meglévı tábla együttes bıvítéséhez)
1200x120 mm
1500x160 mm
Az információs tábla együttes magassága, - amennyiben a tábla együttes
létesítésére 2008. november 15-ét követıen kerül sor – nem haladhatja meg
az 1500 mm-t.
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2. típusú tábla-együttes megjelenése és méretei:
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3. típusú tábla-együttes megjelenése és mérete:

A táblákon alkalmazható színek az alábbiak:
utcanévtáblák: sötétkék alapon sárga fényvisszavetı felirattal
közintézmények: fehér alapon fekete felirattal
egészségügyi intézmények: fehér alapon piros felirattal
közlekedési létesítmények: fehér alapon világoskék felirattal
oktatási intézmények: fehér alapon sárga felirattal
sport- és szabadidıs létesítmények: fehér alapon narancssárga felirattal
turisztikai nevezetességek: sötétbarna alapon fehér felirattal
turisztikai szolgáltatások: világosbarna alapon fehér felirattal
ipari létesítmények, cégek, vállalkozások: szürke alapon fekete felirattal
szolgáltatások, éttermek, vendéglık, szálláshelyek: sárga alapon fekete felirattal”
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1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetıberendezések elhelyezésének szabályairól szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésrıl (kivonat)
12. §
(3) A gépjármővek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a
közúti jelzıtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének
követelményeirıl szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzésekkel azok alakjával, színével - összetéveszthetı, a láthatóságot akadályozza, alkalmas
arra, hogy a közlekedık figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb
módon veszélyezteti.
(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú
berendezés lakott területen
a) a gépjármővek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli
burkolatlan területe kivételével,
b) a gépjármővek közlekedésére szolgáló közút felett, annak mőtárgyán,
tartozékán, a járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút kivételével.
(3b) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú
berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a
közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan
területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.
(3c) A gépjármővek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza
mellett nem lehet az úttesten közlekedık figyelmének elterelésére alkalmas
reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés. A tilalom nem
vonatkozik az üzemanyagtöltı állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és
üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az építményeken, az építmények telkén
elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben mőködı cég nevét, jelét
(piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a - közvetlenül a
közút mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés
biztonságát elısegítı közérdekő tájékoztatást tartalmaznak.
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2. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetıberendezések elhelyezésének szabályairól szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl
(kivonat)
6/A. §
(1) E törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - jogszabályban
meghatározott körben és az ott meghatározottak szerint a) a települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi önkormányzat)
aa) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a
településkép, a rálátás és kilátás védelmét, továbbá meghatározza a
település területfelhasználásához az építményekben létesíthetı
rendeltetések körét és a reklámok elhelyezésére vonatkozó
követelményeket.
Településrendezési kötelezések
29. §
(6) A települési önkormányzat polgármestere – kormányrendeletben
meghatározottak szerint – településképi kötelezés formájában önkormányzati
hatósági döntéssel elrendelheti
a)
a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
(7) A helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben a (6)
bekezdés szerinti településképi kötelezettségek megszegése és végre nem
hajtása esetén e magatartás elkövetıjével szemben 50 000 forintig terjedhetı
bírság kiszabását rendelheti el.
Településképi véleményezési eljárás
30/C. §
(1) A települési önkormányzat polgármestere a megkeresés beérkezésétıl
számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével
kapcsolatban - az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az
építészeti-mőszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott
körben - véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági
engedélykérelemhez.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az
önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati
fıépítész vagy a helyi építészeti-mőszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a
polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidın belül nem nyilvánít
véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(3) Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása érdekében a
polgármester - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei
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között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
- szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-mőszaki tervtanácsot
mőködtethet.
(4) A helyi építészeti-mőszaki tervtanács feladata
a) az illeszkedési szabályok érvényesülésének elısegítése,
b) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint
c) a helyi építészeti értékek és örökség védelme.
Településképi bejelentési eljárás
30/D. §
(1) Települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere
településképi bejelentési eljárást folytathat le - e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben és módon - hatósági engedélyhez nem kötött
tevékenységek, a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
(2) A településképi eljárást bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél
kezdeményezi. Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján
megkezdhetı, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a
polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követı 8 napon belül nem
tiltja meg.
(3) A polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a települési
önkormányzat képviselı-testületéhez lehet fellebbezni.
(4) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, az
(1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a 29. § (6) és (7)
bekezdése alkalmazásának van helye.
62. §
(6)
2. a településkép védelme érdekében a reklámok, reklámberendezések és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeirıl, feltételeirıl és
tilalmáról szóló szabályokat,
3. azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési
tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét,
amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a
településképi bejelentési eljárás részletes szabályait,
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3. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetıberendezések elhelyezésének szabályairól szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb
reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól (kivonat)
1. §
E rendelet alkalmazásában reklámtáblának, reklámhordozónak és egyéb reklám
célú berendezésnek (a továbbiakban: reklám célú berendezés) minısül minden
olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, a KRESZ jelzıtábláinak kivételével, amely a
gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvényben meghatározott gazdasági reklámnak minısül, vagy célja,
hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedıket
bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról
meggyızze.
2. §
A reklám célú berendezés
a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
b) villogó vagy káprázást okozó külsı fényforrással megvilágított nem lehet,
c) fényújságszerően mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem
tartalmazhat,
d) felülete fényvisszavetı anyagból nem készülhet,
e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthetı ábrákat, feliratokat, fényeket,
továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyezı vagy ahhoz
hasonló színeket nem tartalmazhat.
3. §
(2) Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés idıpontjától függetlenül,
a) amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre,
tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított helyzetére,
b) amely a közút területén, a közút felett, az út mőtárgyán, az út tartozékán
került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a
gyalogút és a kerékpárút kivételével,
c) amely a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétıl
számított ötven méteren, autópálya, autóút és fıútvonal esetében száz
méteren belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül
elhelyezett reklám célú berendezés 4 m2-nél nagyobb.
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4. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetıberendezések elhelyezésének szabályairól szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrıl (kivonat)
16. Településképi véleményezési eljárás
21. §
(1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere
településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás)
folytathat le
a)az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelızıen,
aa)amelynél a településrendezési és építészeti-mőszaki tervtanácsokról
szóló kormányrendelet szerinti területi-építészeti tervtanácsnak nincs
hatásköre és
ab)amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési
hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtetı; és
b)ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat
rendeletet alkotott, melyben meghatározta, hogy
ba)véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati fıépítész vagy
helyi építészeti-mőszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács)
szakmai álláspontjára,
bb)melyek a véleményezés részletes szempontjai, és
bc)helyi tervtanács mőködtetése esetén melyek a mőködés és az eljárás
részletes szabályai.
(2) A polgármester építmény építésére, bıvítésére, településképet érintı
átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési
eljárásokhoz adhat településképi véleményt.
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés- vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való
illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra
gyakorolt hatását,
b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás
követelményeinek való megfelelést,
c) az épület homlokzatának és tetızetének kialakítási módját,
d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
e) az építmény takaratlanul maradó és közterületrıl közvetlenül látható
határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület
burkolatának, mőtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a
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díszvilágító és hirdetı-berendezések kialakítását.
22. §
(1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezı (építtetı) kérelmét
papíralapon nyújtja be, és a véleményezendı építészeti-mőszaki
dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz
biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek
hozzáférést biztosít.
(3) Az építészeti-mőszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi
munkarészeket kell tartalmaznia:
a)helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása,
védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép,
illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklám-elhelyezés ábrázolása,
(5) A polgármester véleményében
a)engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési
tevékenységet, vagy
b)engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
ba)a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az
önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy
bb)a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi
illeszkedési követelményeknek.
(7) A polgármester a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül megküldi
véleményét az építtetınek vagy a kérelmezınek, továbbá véleményét
elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.
(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az
építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.
17. Településképi bejelentési eljárás
23. §
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési
eljárás) folytathat le
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében,
melynek megkezdését,
b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését,
c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek
rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás
lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti igazolás érvényességi idejérıl helyi rendeletet
alkotott.
(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentı nevét,
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b) a bejelentı lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölését,
d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
helyét, a telek helyrajzi számát,
e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a
reklámozás tervezett idıtartamát.
(3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak - a
kérelem tárgyának megfelelıen - a következı munkarészeket kell tartalmaznia:
a) mőszaki leírást, a telepítésrıl és az építészeti kialakításról,
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok
feltüntetésével,
c) alaprajzot,
d) homlokzatot,
e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.
24. §
(1) A polgármester a bejelentés megérkezésétıl számított 8 napon belül
a)
a
tervezett
építési
tevékenységet,
reklámelhelyezést
vagy
rendeltetésváltoztatást - kikötéssel vagy anélkül - tudomásul veszi és a
bejelentıt errıl a tényrıl igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés
megfelel a 23. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és
a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a
településképbe,
b)
megtiltja
az
építési
tevékenység,
reklámelhelyezés
vagy
rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése
mellett - figyelmezteti a bejelentıt a tevékenység bejelentés nélküli
elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem
felel meg a 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek
vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem
illeszkedik a településképbe.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza
a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézıjének nevét,
b) a bejelentı (építtetı) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c)
a
bejelentett
építési
tevékenység,
reklámelhelyezés
vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölését,
d) a bejelentés elıterjesztésének napját, valamint
e) azt, az idıtartamot, amelyre a bejelentés szól.
25. §
A polgármester ellenırzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett
tevékenység folytatását.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 16/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 62.§(6) bekezdés 7.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4-6.§ tekintetében az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 62.§(6) bekezdés 3.
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1. Településképi véleményezési eljárás
1. § (1) Településképi véleményezési eljárást folytat le a polgármester a rendelet
1. és 2. mellékletében meghatározott építési engedélyezési eljárást
megelızıen az alábbiak szerint:
a) a rendelet 1. mellékletében felsorolt esetekben a fıépítész szakmai
véleménye alapján,
b) a rendelet 2. mellékletében felsorolt esetekben a helyi építészetimőszaki tervtanács (továbbiakban: tervtanács) szakmai véleménye
alapján.
(2) Amennyiben a tervtanács határozatképtelensége esetén szakmai
véleményét a rendelkezésre álló határidın belül nem tudja megadni, a
településképi véleményt a polgármester a tervtanácsi vélemény helyett a
fıépítész szakmai véleménye alapján alakítja ki.
2. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-mőszaki
dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan
megjelenı, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez
illeszkedı, és annak elınyösebb megjelenését segítı megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett beépítés megfelelıen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve
átalakuló
környezı
beépítés
adottságait,
rendeltetésszerő
használatának és fejlesztésének lehetıségeit,
b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok
benapozását, illetve kilátását,
c) figyelembe veszi-e a rálátásból adódó városképi igazodás helyi jellegét
és követelményeit,
d) teljesíti-e a mőemléki- és helyi védettségő területek, városrészek,
épületek esetében az értékvédelemmel kapcsolatos elıírásokat és
elvárásokat,
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(3)

(4)

(5)

(6)

e) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévı
építmény bıvítése esetén:
ea) biztosított lesz- vagy megmarad-e az elıírásoknak és az
illeszkedési követelményeknek megfelelı további fejlesztés,
bıvítés megvalósíthatósága,
eb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett
településképpel kapcsolatos követelményeknek,
ec) amennyiben az építési tevékenységet ütemezetten kívánják
megvalósítani, az egyes befejezett ütemek megfelelnek-e a
rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
A településrendezési eszközöknek való megfeleléssel kapcsolatos
részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett megoldás megfelel-e a településrendezési eszközökben
szereplı elıírásoknak,
b) a szabályozás által kialakult állapotként jelölt esetben a javasolt
kialakítás megfelelıen igazodik-e a kialakult beépítéshez,
telekszerkezethez, utcaképhez és összességében kedvezı
településképi megjelenést eredményez-e.
Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal
összefüggı használat sajátosságaiból eredıen – nem korlátozza, vagy
nem zavarja-e, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerő használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének és
homlokzatainak
településképi
szempontból
kedvezıtlen
megjelenését.
Az épület homlokzatának és tetızetének kialakításával kapcsolatos
részletes szempontok:
a) az alkalmazott építészeti megoldások megfelelıen illeszkednek-e a
kialakult, illetve a településrendezési eszközök által rögzített elıírások
szerint átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az
épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
c) megfelelı-e a rendeltetéssel összefüggı reklám- és információs
berendezések elhelyezése, kialakítása és összhangban van-e a
vonatkozó önkormányzati rendelet elıírásaival,
d) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései,
tartozékai elhelyezése, takarása, megfelelı-e a városképi
megjelenésben,
e) a tetızet kialakítása – hajlásszöge, esetleges tetıfelépítményei, anyaga,
jellemzı részletei – megfelelıen illeszkednek-e a környezet
adottságaihoz, elısegítik-e az építmény városképi szempontból
elınyösebb megjelenését.
A határoló közterületekkel való kapcsolat vizsgálatával összefüggı
részletes szempontok:
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3. §

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása,
illetve ebbıl eredı használata,
aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
figyelembe veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületrıl
lehetıség szerint csak egy kapubehajtóval legyen
megközelíthetı,
ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros
közlekedést és annak biztonságát,
ac) megfelelıen veszi-e figyelembe a közterület adottságait és
esetleges berendezéseit, mőtárgyait, valamint növényzetét,
ad) indokolt esetben a terv megfelelı javaslatokat ad-e az
esetlegesen szükségessé váló – közterületet érintı –
beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve
szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a
közterület használatát, különös tekintettel a meglévı, illetve
telepítendı fákra, fasorokra.
A településképi véleményezési eljárás megindítása elıtt a tervezınek és a
megbízónak lehetısége van elızetes egyeztetésre, konzultációra. A
fıépítész a konzultációról értesíti az illetékes építési hatóságot és a
területileg illetékes mőemléki felügyelıt.
2. Településképi bejelentési eljárás

4. § (1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester a város
közigazgatási területén a rendelet 3. mellékletében meghatározott esetben
az engedély nélkül végezhetı építési tevékenységek megkezdése elıtt.
(2) A rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott esetekben építési
hatósági engedélyhez kötött, de jogerıs engedélytıl eltérıen megvalósuló
– az eltérést illetıen egyébként építési hatósági engedélyhez nem kötött –
építési munkák csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján
végezhetıek.
5. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-mőszaki
dokumentáció értékelése során a településképben esztétikusan
megjelenı, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez
illeszkedı, és annak elınyösebb megjelenését segítı megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelıen illeszkedik–
e a kialakult településszerkezetbe,
b) nem zavarja-e a környezetében levı épületek, építmények, utcák,
terek, használhatóságát.
(3) A településrendezési eszközöknek és helyi elıírásoknak való
megfeleléssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
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a) a tervezett megoldás megfelel-e a város szabályozási tervének és helyi
építési szabályzata elıírásainak,
b) a reklám, vagy hirdetı-berendezés mérete, nagysága, anyaga,
kialakítása megfelel-e a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények
és hirdetı-berendezések elhelyezésérıl szóló önkormányzati rendelet
szabályainak.
(4) Az alaprajzi elrendezéssel, homlokzatképzéssel, tömegalakítással,
anyaghasználattal, színezéssel, városképi megjelenéssel kapcsolatos
részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe,
figyelembe veszi-e a környezı beépítés sajátosságait,
b) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület
funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás
követelményeinek,
c) kielégíti-e a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti
esztétikai elvárásokat,
d) megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a
történeti jelentıségő, mőemléki- és helyi értékvédelmi területek és
épületek vonatkozásában, valamint a város kiemelt jelentıségő
közterületei felıli látványban.
(5) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának
fennmaradási érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdetı-berendezése – kivéve cégér –
esetén 1 év,
d) cégér, valamint cégjelzı- és címjelzı hirdetmények és hirdetıberendezései esetén 5 év, de legfeljebb a mőködés befejezésének
idıpontjáig,
e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a mőködés
befejezésének idıpontjáig.
6. §
A településképi bejelentési eljárás megindítása elıtt a tervezınek és a
megbízónak lehetısége van elızetes egyeztetésre, konzultációra. A
fıépítész a konzultációról értesíti az illetékes építéshatóságot és a
területileg illetékes mőemléki felügyelıt.
3. Településképi kötelezés
7. § (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
a) településképet rontó reklámok, cégérek, hirdetı-berendezések
megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha azok mérete, anyaga,
megjelenése nem felel meg a reklámrendeletben meghatározott
szabályoknak, különösen, ha:
aa) mőszaki állapota nem megfelelı,
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ab) tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette,
ac) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemzı városképi
látványban idegen elemként jelenik meg,
ad) elınytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetızetét,
kirakatát, portálját,
ae) bejelentés nélkül helyezték el,
af) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltőnı módon jelenik
meg a városképben.
b) a helyi építészeti és városképi értékvédelem érdekében, ha az
építmény, mőtárgy, településképi elem mőszaki, esztétikai állapota
vagy annak használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat
és értékvédelmi rendelet elıírásainak, különösen ha:
ba) mőszaki állapota nem megfelelı, balesetveszélyes, homlokzati
elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott,
bb) nem a rendeltetésének megfelelı funkcióra használják,
bc) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet
lerontja,
bd) az építési övezetre elıírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás,
növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az
elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,
be) a telek szabad területét nem a területfelhasználási elıírásoknak
megfelelıen használják,
bf) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot
ideje alatt – nincs a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen
rendben tartva, bekerítve.
c) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület
esetében:
ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett
megvalósították,
cb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és
figyelmeztetı felhívása ellenére megvalósították.
(2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása elıtt tájékoztatást és
felhívást küld az érintettnek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott településképi kötelezés végre nem
hajtása esetén 50.000 forint pénzbírságot kell kiszabni.
8.§(1) A véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 4.
mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 5. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

4. Záró rendelkezések
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9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2013. április 1-én
lép hatályba.
(2) A rendelet 7. § (1) bekezdés a)-b) pontja 2013. július 1-én lép hatályba.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı,

1. számú melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló …/2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez
Településképi véleményezési eljárás a fıépítész szakmai álláspontja alapján
1. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, mőemléki és helyi védelem alatt álló, valamint szomszédságában levı
telkeken, a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú
jelzéssel ellátott övezetek érintett telkein, önkormányzati tulajdonú területen,
közlekedési területen és közterületen megvalósítandó
a) valamennyi olyan új épület és épületegyüttes – rendeltetéstıl és
szintszámtól függetlenül – amelynek bruttó beépített alapterülete
legfeljebb 150 m2,
b) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetésétıl és
szintszámától függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete nem haladja meg
eredeti bruttó szintterületének 50 %-át,
c) legfeljebb 20 m2 bruttó beépített alapterülető pavilon jellegő épület,
építmény.
2. A város sugárirányú bevezetı fıútjaival, belsı és külsı útgyőrővel, valamint
csomópontjaival határos ingatlanokat érintı,
a) a szabályozási tervben feltüntetett, lakó, Vt, Vk terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül – amelynek bruttó alapterülete nem éri el a 200
m2-t,
b) a szabályozási tervben feltüntetett, Gip és Gksz terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül – amelynek bruttó beépített területe nem éri el
az 500 m2-t, és bármely terepszint feletti része 2 szintnél nem magasabb,
c) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl
függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete nem haladja meg az
összes, meglevı szintterületének 50 %-át, és a bıvítés után sem haladja
meg a 200 m2 bruttó beépített területet, és bármely terepszint feletti része
2 szintnél nem magasabb,
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d) legfeljebb 20 m2 bruttó beépített területő pavilon jellegő épület,
építmény.
3. Az 1. és 2. pontban felsoroltak kivételével, a város teljes közigazgatási területét
érintı,
a) szabályozási tervben feltüntetett, lakó, Vt, Vk terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül – amelynek bruttó beépített alapterülete nem
éri el a 300 m2-t és bármely terepszint feletti része 2 szintnél nem
magasabb,
b) szabályozási tervben feltüntetett, Gip és Gksz terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül – amelynek bruttó beépített területe nem éri el
az 1000 m2-t és bármely terepszint feletti része 2 szintnél nem magasabb,
c) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl
függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete nem haladja meg az
összes, meglevı szintterületének 50 %-át, és a bıvítés után sem haladja
meg a 300 m2 bruttó beépített alapterületet, és bármely terepszint feletti
része 2 szintnél nem magasabb,
d) legfeljebb 2000 m2 nagyságú - építésügyi hatósági engedélyhez kötött park-és kertépítészeti beruházás, szobor, emlékmő, díszkút,
e) újonnan létesülı, illetve rekonstrukció alá vont közutakat, közterületeket,
közlekedési területeket érintı fejlesztés, - kivéve a fıközlekedési utakat,
belsı és külsı útgyőrőt, sugárirányú bevezetı utakat és csomópontjaikat
érintı beruházásokat,
e) országos jelentıségő védett természeti,- és Natura 2000 elıírással érintett
területen új építmény megvalósítása, vagy meglevı épület átalakítása,
felújítása, bıvítése, ha az összességében legfeljebb 300 m2 bruttó
beépített alapterülető és bármely terepszint feletti része 2 szintnél nem
magasabb,
f) önálló reklámtartó építmény építése, meglevı felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, melynek mérete az
építési tevékenység után meghaladja
fa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
fb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
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2. számú melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló …/2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez
Településképi véleményezési eljárás az önkormányzati tervtanács szakmai
álláspontja alapján
1. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, helyi védelem alatt álló- és szomszédságában levı telkeken, a helyi
építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú jelzéssel ellátott
övezetek érintett telkein, önkormányzati tulajdonú területen, közlekedési
területen és közterületen megvalósítandó, az önkormányzat,- vagy
önkormányzat gazdasági szervezetének, valamint közintézményének
beruházásában tervezett
a) valamennyi olyan új épület és épületegyüttes – rendeltetéstıl és
szintszámtól függetlenül – amelynek bruttó beépített alapterülete
meghaladja a 150 m2-t,
b) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl és
szintszámtól függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete meghaladja az eredeti
szintterületének 50 %-át,
c) 20 m2 bruttó beépített alapterületet meghaladó mérető, pavilon jellegő
épület, építmény.
2. A város sugárirányú bevezetı fıútjaival, belsı és külsı útgyőrővel, valamint
csomópontjaival határos ingatlanokat érintı
a) szabályozási tervben feltüntetett, lakó, Vt, Vk terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül - amelynek bruttó beépített alapterülete
meghaladja a 200 m2-t, vagy bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb,
b) szabályozási tervben feltüntetett, Gip és Gksz terület-felhasználású
területén valamennyi olyan épület és épületegyüttes - rendeltetéstıl
függetlenül - amelynek bruttó beépített alapterülete meghaladja az 500
m2-t, vagy bármely terepszint feletti része 2 szintnél magasabb,
c) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl
függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete meghaladja az összes,
meglevı szintterületének 50 %-át, vagy bıvítés után meghaladja az 200
m2 telek beépített területét, vagy bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb,
d) 20 m2 bruttó beépített alapterületet meghaladó mérető pavilon jellegő
épület, építmény.
3. Az 1. és 2. pontban felsoroltak kivételével, a város teljes közigazgatási területét
érintı,
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a) szabályozási tervben feltüntetett, lakó, Vt, Vk terület-felhasználású
területekre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül - amelynek bruttó beépített alapterülete
meghaladja a 300 m2-t, vagy bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb,
b) szabályozási tervben feltüntetett, Gip és Gksz terület-felhasználású
területre tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes rendeltetéstıl függetlenül - amelynek bruttó beépített alapterülete
meghaladja az 1000 m2-t, vagy bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb,
c) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl
függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel,
tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett alapterülete meghaladja az összes,
meglevı szintterületének 50 %-át, vagy bıvítés után meghaladja a 300 m2
bruttó beépített alapterületet, vagy bármely terepszint feletti része 2
szintnél magasabb,
d) 2000 m2 nagyságot meghaladó - építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterületi park- és kertépítészeti beruházás,
e) újonnan létesülı, illetve rekonstrukció alá vont fıközlekedési utakat,
belsı és külsı útgyőrőt, sugárirányú bevezetı utakat és csomópontjaikat
érintı beruházások,
f) lakóterületeken telepszerően kialakított, sorházas, átriumházas telepítéső
épületek, épületegyüttesek, amelyek legalább 3 szomszédos, együtt épülı
önálló rendeltetési egységet tartalmaznak,
g) országos jelentıségő védett természeti,- és Natura 2000 elıírással érintett
területen új építmény megvalósítása, vagy meglevı épület átalakítása,
felújítása, bıvítése, ha összes bruttó alapterülete meghaladja a 300 m2
beépített alapterületet és bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb.
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3. számú melléklet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló …/2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez
Településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
Építmények, épületek esetében:
1. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, helyi védelem alatt álló- és szomszédságában levı telkeken, a helyi
építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú jelzéssel
ellátott övezetek, a város sugárirányú bevezetı fıútjai mentén, belsı és külsı
útgyőrő mentén, valamint csomópontjaik környezetében érintett területeken
a) minden meglevı épület, építmény homlokzatfelületének utólagos
hıszigetelése, színezése, héjazatának, homlokzati felületképzésének
megváltoztatása,
b) minden meglevı épület, építmény nyílászárójának – anyaghasználatát,
osztását, színét tekintve a meglevıtıl (eredetitıl) eltérı - cseréje,
c) minden meglevı építményben, épületben – alapozást nem igénylı – új
égéstermék-elvezetı kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a
meglévı építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával,
megerısítésével,
d) minden meglevı épület, építmény homlokzatához illesztett elıtetı,
védıtetı, árnyékoló, ernyıszerkezet építése, meglévı felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, ha
ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani,
megbontani, kicserélni, megerısíteni vagy újjáépíteni,
e) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb
térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója,
nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minısülı,
föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény
építése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése,
bıvítése,
f) építménynek minısülı szelektív és háztartási célú hulladékgyőjtı, tároló,
sorompó, árnyékoló elhelyezése.
f) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó támfal építése, bıvítése, meglévı
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, megváltoztatása,
melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett
alsó terepszinttıl számított 1,0 m magasságot,
g) a bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem
mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdımedence, kerti tó építése,
h) az épületek helyi reklámrendelet szerinti reklámcélú megvilágítása.
2. A 1. pontban foglaltak kivételével a város teljes közigazgatásai területén - 3
lakásnál kisebb lakóépületek kivételével - minden meglevı épület
a) homlokzatfelületének utólagos hıszigetelése, színezése, héjazatának, a
homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
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b) nyílászárójának – anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a meglevıtıl
(eredetitıl) eltérı - cseréje,
c) homlokzatához illesztett elıtetı, védıtetı, ernyıszerkezet építése,
meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése,
megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerısíteni vagy
újjáépíteni,
d) az épületek helyi reklámrendelet szerinti reklámcélú megvilágítása,
e) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermékelvezetı kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
f) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetéső épület építése, bıvítése, melynek
mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2
alapterületet, kivéve mőemléki jelentıségő területen a telek közterületi
határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését,
vagy meglévı épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bıvítését
vagy átalakítását,
g) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bıvítése, melynek
mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m3 térfogatot
és a 2,5 m gerincmagasságot, de nem haladja meg a nettó 50 m3
térfogatot és a 3,0 m gerincmagasságot, valamint a 10 m2 alapterületet,
h) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttıl mért
magassága a 6,0 métert nem haladja meg,
i) megfelelıség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott
mőszaki specifikációval rendelkezı építményszerkezető, vagy
tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig
fennálló
ia) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetı, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
elıadás tartására szolgáló építmény (pavilonok, faházak, sátrak),
ib) kiállítási vagy elsısegélyt nyújtó építmény (pavilonok, faházak sátrak),
ic) levegıvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
id) ideiglenes fedett lovarda építése.
j) temetı területén
ja) sírbolt, urnasírbolt építése, bıvítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a
3,0 m magasságot,
jb) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése,
k) szobor, emlékmő, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
l) emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 3,0 m-t,
m) park,
játszótér,
sportpálya
megfelelıségi
igazolással
vagy
teljesítménynyilatkozattal és mőszaki specifikációval rendelkezı
mőtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
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n) közterületi kerítés, valamint közterület felıl megjelenı kerti építmény
építése, bıvítése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerősítése, megváltoztatása,
o) közterületen, vagy közterület felıl látható utasváró fülke építése.
p) szellızı-, klímaberendezés, megújuló energiaforrás berendezései
(napelem, napkollektor, szélkerék) építményen való elhelyezése, ha ahhoz
nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti
elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerısíteni
vagy újjáépíteni,
q) transzformátor állomások, kapcsolószekrények közterületen, vagy telken
belül közterület felé megjelenı módon történı elhelyezése,
r) elektronikus hírközlési építmény:
ra) mőtárgynak minısülı antennatartó szerkezet létesítése, ha annak
bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
rb) az antennatartó szerkezet méretétıl függetlenül a szerkezetre antenna
felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem
haladja meg.
Reklámok és hirdetmények esetében
3. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, a város sugárirányú bevezetı útjai mentén, belsı és külsı útgyőrő
mentén, valamint csomópontjaik (beleértve a csatolt városrészeket)
környezetében érintett területeken:
a) reklám, reklámberendezés, hirdetmény és hirdetı-berendezés
elhelyezésérıl szóló helyi önkormányzati rendeletben (helyi
reklámrendelet) meghatározott reklámok, hirdetmények, hirdetıberendezések létesítése és elhelyezése,
b)építési reklámhálót (építési védı-háló) elhelyezni a város teljes területén
csak az építkezés idejére, de legfeljebb 12 hónap idıtartamra lehet és az
alábbi területeken, az elemeknek elhelyezésével és kialakításával
kapcsolatban településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.
4. A város egész közigazgatási területén:
a) önálló reklámtartó építmény építése, meglévı felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, melynek a mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg:
aa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
ab) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
b) a város teljes belterülete esetében- kivéve a 3. pontban rögzített területek településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
0,5 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla, címtábla
elhelyezésekor,
bb) 1,0 m2 befoglaló területnagyságot meg haladó mérető térbeli, vagy
homlokzatra festett önálló betőkbıl álló felirat elhelyezésekor, ha a
ba)
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betők közvetlenül a homlokzatra vannak felerısítve, vagy
felfestve,
bc) a homlokzati felületre merıleges, legfeljebb 70 cm kiállású, 0,4 m2
felületet meghaladó:
- mőanyag világító, vagy világítás nélküli doboz konzolra
szerelve,
- erısített mőanyag lapból kivágott, a tevékenységre jellemzı
logó, vagy ábra elhelyezésekor,
c) épületek reklámcélú megvilágítása csak településképi bejelentési eljárás
keretében lehetséges, kivéve az adventi idıszakban – amely e rendelet
szempontjából november 30-tól január 10-ig tart. Ezen idıszakban az
ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú
hirdetıberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum)
kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos
ábrázolásmóddal történı díszítése településképi bejelentés és véleményezés
nélkül történhet,
Építmények rendeltetésének megváltoztatása esetében
5. A város közigazgatási területén bármely épület, építmény rendeltetésének
megváltoztatása esetén, ha:
a) az új rendeltetés parkoló igénye növekszik,
b) lakó rendeltetés más rendeltetésre változik,
c) bármely meglevı meglévı rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó,
egészségügyi
rendeltetésre
változik.
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1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló …/2013.
( ) önkormányzati rendeletéhez
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl
(kivonat)
6/A. §
(2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott
esetekben és módon
b)
településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és
rendeltetésmódosítások tekintetében.
(3) A települési önkormányzat (fıvárosban a fıvárosi és a kerületi önkormányzat) az
építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos
jogintézményekkel, továbbá a települési (fıvárosban a fıvárosi és a kerületi) vagy
térségi – a fıépítészi tevékenységrıl szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti
– önkormányzati fıépítész közremőködésével látja el.
Településrendezési kötelezések
29. §
(6) A
települési
önkormányzat
polgármestere
–
kormányrendeletben
meghatározottak szerint – településképi kötelezés formájában önkormányzati
hatósági döntéssel elrendelheti
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
b)
a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggı kötelezettségek
teljesítését.
(7) A helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben a (6)
bekezdés szerinti településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása
esetén e magatartás elkövetıjével szemben 50 000 forintig terjedhetı bírság
kiszabását rendelheti el.
Településképi véleményezési eljárás
30/C. §
(1) A települési önkormányzat polgármestere a megkeresés beérkezésétıl számított
15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban – az
összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az építészeti-mőszaki
tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott körben – véleményt
adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az
önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati
fıépítész vagy a helyi építészeti-mőszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a
polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidın belül nem nyilvánít véleményt,
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
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(3) Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása érdekében a
polgármester – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között, e
tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szakmai
tanácsadó testületként helyi építészeti-mőszaki tervtanácsot mőködtethet.
(4) A helyi építészeti-mőszaki tervtanács feladata
a) az illeszkedési szabályok érvényesülésének elısegítése,
b) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint
c) a helyi építészeti értékek és örökség védelme.
Településképi bejelentési eljárás
30/D. §
(1) Települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere
településképi bejelentési eljárást folytathat le – e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez nem kötött
tevékenységek, a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
(2) A településképi eljárást bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél
kezdeményezi. Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján
megkezdhetı, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester
a tevékenység végzését a bejelentést követı 8 napon belül nem tiltja meg.
(3) A polgármester (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a települési
önkormányzat képviselı-testületéhez lehet fellebbezni.
(4) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, az (1)
és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a 29. § (6) és (7) bekezdése
alkalmazásának van helye.
62. §
(6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi
önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg
3. azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – építési
tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek
megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi
bejelentési eljárás részletes szabályait,
7. a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes
szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén
alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.
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2. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
…/2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl (kivonat)
16. Településképi véleményezési eljárás
21. §
(1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere
településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás)
folytathat le
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelızıen,
aa) amelynél a településrendezési és építészeti-mőszaki tervtanácsokról szóló
kormányrendelet szerinti területi-építészeti tervtanácsnak nincs hatásköre
és
ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési
hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtetı; és
b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet
alkotott, melyben meghatározta, hogy
ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati fıépítész vagy helyi
építészeti-mőszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai
álláspontjára,
bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és
bc) helyi tervtanács mőködtetése esetén melyek a mőködés és az eljárás
részletes szabályai.
(2) A polgármester építmény építésére, bıvítésére, településképet érintı átalakítására
irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat
településképi véleményt.
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés- vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését,
a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt
hatását,
b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás
követelményeinek való megfelelést,
c) az épület homlokzatának és tetızetének kialakítási módját,
d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
e) az építmény takaratlanul maradó és közterületrıl közvetlenül látható
határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
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f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület
burkolatának, mőtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a
díszvilágító és hirdetı-berendezések kialakítását.
22. §
(1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezı (építtetı) kérelmét
papíralapon nyújtja be, és a véleményezendı építészeti-mőszaki dokumentációt
elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus
tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.
(3) Az építészeti-mőszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi
munkarészeket kell tartalmaznia:
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép,
illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklám-elhelyezés ábrázolása,
(5) A polgármester véleményében
a) engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési
tevékenységet, vagy
b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az
önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési
követelményeknek.
(7) A polgármester a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül megküldi
véleményét az építtetınek vagy a kérelmezınek, továbbá véleményét elektronikus
formában feltölti az elektronikus tárhelyre.
(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az
építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.
17. Településképi bejelentési eljárás
23. §
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési
eljárás) folytathat le
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében,
melynek megkezdését
b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését
c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek
rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás
lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti igazolás érvényességi idejérıl helyi rendeletet alkotott.
(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentı nevét,
b) a bejelentı lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
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c) a
folytatni
kívánt
építési
tevékenység, reklámelhelyezés
vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölését,
d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
helyét, a telek helyrajzi számát,
e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a
reklámozás tervezett idıtartamát.
(3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem
tárgyának megfelelıen –a következı munkarészeket kell tartalmaznia:
a) mőszaki leírást, a telepítésrıl és az építészeti kialakításról,
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
c) alaprajzot,
d) homlokzatot,
e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.
24. §
(1) A polgármester a bejelentés megérkezésétıl számított 8 napon belül
a) a
tervezett
építési
tevékenységet,
reklámelhelyezést
vagy
rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a
bejelentıt errıl a tényrıl igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés
megfelel a 23. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a
tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a
településképbe,
b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a
bejelentıt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának
jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 23. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési
tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a
településképbe.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza
a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézıjének nevét,
b) a bejelentı (építtetı) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
megjelölését,
d)
a bejelentés elıterjesztésének napját, valamint
e) azt, az idıtartamot, amelyre a bejelentés szól.
25. §
A polgármester ellenırzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett
tevékenység folytatását.
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3. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
…/2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
(kivonat)
12. Az építészeti-mőszaki tervtanácsi és a településképi vélemény
14. §
(1) Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott
esetekben a fennmaradási engedélyezési eljárást
b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrıl szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben
településképi véleményezési eljárás elızi meg.
(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti véleményt a döntése
meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében – különös tekintettel az
építészeti minıségre, a helyi építészeti örökségre, az építészeti értékvédelemre,
valamint a településképre és a környezethez való illeszkedésre – az építésügyi
hatósági engedélykérelem benyújtásakor rendelkezésre álló és jogszabályon
alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.
15. Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei
17. §
(6) Az építési engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függıen mellékelni kell
a) jogszabályban elıírt esetekben
aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét,
16. Az építési engedély iránti kérelem elbírálása, a döntés meghozatala
18. §
(4) Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett
építési tevékenység
c) engedélyezését a polgármester a településképi véleményében nem javasolta.
19. §
(4) A határozat rendelkezı része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az
engedély tárgyától függıen tartalmazza:
g) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az
építészeti-mőszaki tervtanács véleményét,
(5) A határozat indokolási része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, a
rendelkezéstıl függıen tartalmazza:
a) a szakértıi véleménynek, a települési önkormányzat polgármestere
településképi véleményének vagy az építészeti-mőszaki tervtanács
véleményének figyelembevételi módját, annak indokolását,
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17. A döntés közlése
20. §
(2) Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell
a) tájékoztatásul
aa) az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat
polgármesterével,
18. Az építési engedély hatálya, eltérés az építési engedélytıl
22. §
(1) Az (2) bekezdésben foglaltak kivételével jogerıs és végrehajtható építési
engedélytıl és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészetimőszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az
építésügyi hatóság újabb elızetes engedélyével, módosított építési engedéllyel
lehet, kivéve, ha
a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi elıírásoknak megfelel, és
nem változtatja meg az építmény
aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
ac) tartószerkezetének rendszerét,
ad) – helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén – településképet
meghatározó homlokzati elemeit,
b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és az
építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval
igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelıek, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési
tevékenység.
19. Az összevont engedélyezési eljárás esetköre
23. §
(1) Azokban az esetekben, amikor az építési engedélyezési eljárás megindítása elıtt
a) a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények,
b) a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények,
c) a kulturális örökségvédelmi követelmények
elızetes tisztázása is szükséges, az építésügyi hatóságtól összevont engedélyezési
eljárás lefolytatása kérhetı.
20. Elvi építési keretengedélyezési szakasz
24. §
(1) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban:
elvi keretengedélyezés) megindításához a kérelemhez, a tartalmától függıen
mellékelni kell:
a) jogszabályban elıírt esetekben
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aa) a 23. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben a települési
önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
(4) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során, annak tartalmától függıen
helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy
b) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleménye alapján a
tervezett építészeti kialakítás megfelel-e a településképi követelményeknek,
25. §
(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési engedélyt nem adja meg, ha a tervezett
építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményében
nem javasolta.
(7) Az érdemi döntés rendelkezı része határozat esetén a Ket. 72. § (1)
bekezdésében, végzés esetén a Ket. 72.§ (2) bekezdésében foglaltakon kívül, az
engedély tárgyától függıen tartalmazza
e) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az
építészeti-mőszaki tervtanács véleményét,
33. A fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékletei
42. §
(4) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függıen mellékelni kell:
a) jogszabályban elıírt esetekben
aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét
vagy
44. §
(2) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az
építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményében
nem javasolta.
1. melléklet a …/2012. (… …) Korm. rendelethez
Építési engedély nélkül végezhetı építési tevékenységek
1. A mőemléki jelentıségő területen a telek közterületi határához legközelebb, de
legfeljebb 50 méterre álló meglévı épület átalakításának kivételével az építési
engedéllyel építhetı építmény felújítása, helyreállítása, korszerősítése,
homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerısíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.
2. Meglévı építmény utólagos hıszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját
nem érintı – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
megváltoztatása.
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3. Meglévı építményben – alapozást nem igénylı – új égéstermék-elvezetı kémény
létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévı építmény tartószerkezetének
megbontásával, átalakításával, megerısítésével.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezetı
kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett elıtetı, védıtetı, ernyıszerkezet építése,
meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése,
megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerısíteni vagy
f) újjáépíteni.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetéső épület építése, bıvítése, melynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve
mőemléki jelentıségő területen a telek közterületi határához legközelebb, de
legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévı épület építésügyi
hatósági engedélyhez kötött bıvítését vagy átalakítását.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bıvítése, melynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m
gerincmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
10. Temetı területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bıvítése, melynek mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmő, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával
együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a
3,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelıségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal
és mőszaki specifikációval rendelkezı mőtárgyainak építése, egyéb építési
tevékenység végzése.
14. Megfelelıség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott mőszaki
specifikációval rendelkezı építményszerkezető, vagy tömegtartózkodás céljára
nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló
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a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetı, lelátó, mutatványos,
szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elıadás tartására
szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsısegélyt nyújtó építmény,
c) levegıvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bıvítése, meglévı felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb
pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bıvítése, meglévı felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb
pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló,
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minısülı, föld feletti vagy alatti tartály,
tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévı felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése.
18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb
magánhasználatú kerti víz-, fürdımedence, kerti tó építése.
19. A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggı – 1,0 m,
vagy annál kisebb mértékő végleges jellegő megváltoztatása.
20. Támfal építése, bıvítése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerősítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a rendezett alsó terepszinttıl számított 1,0 m magasságot.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcsı, járda és lejtı, háztartási célú kemence,
húsfüstölı, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minısülı
növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévı felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerősítése, bıvítése.
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése,
meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése.
23. Szellızı-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és
pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való
elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy
tartószerkezeti elemeit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerısíteni vagy
f) újjáépíteni.
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24. Építménynek minısülı szelektív és háztartási célú hulladékgyőjtı, tároló,
sorompó, árnyékoló elhelyezése.
25. Telken belüli közmő becsatlakozási és -pótló mőtárgy építése.
26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
27. Utasváró fülke építése.
28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttıl mért magassága a
6,0 métert nem haladja meg.
29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követıen
elbontandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó
felvonulási építmény építése.
30. Magasles, vadetetı, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól
mért legfelsı pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
31. Elektronikus hírközlési építmény:
a) mőtárgynak minısülı antennatartó szerkezet létesítése, ha annak
bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
b) az antennatartó szerkezet méretétıl függetlenül a szerkezetre antenna
felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja
meg.
32. Közforgalom elıl elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz,
bejáró-, átjáró-híd építése.
33. A legfeljebb 2,0 m mélységő és legfeljebb 20 m3 légterő pince építése, meglévı
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 17/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete
a helyi Építészeti-mőszaki Tervtanácsról
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,
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:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája képviselıje,
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara képviselıje,
a tervdokumentációt készítı tervezı,
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármester,
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselıje,
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.
(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.
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4. §

5. §

6. §

7. §

(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,
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.
(1) Az elnök, tag és szakbíráló esetében az összeférhetetlenség kérdésében a
településrendezési és az építészeti–mőszaki tervtanácsokról szóló korm.
rendelet rendelkezései irányadóak.
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(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.
(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.
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(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.
11. § (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.
12. § (1) A Tervtanácsi tárgyaláson az elhangzott lényeges megállapításokról,
javaslatokról és indoklásokról minden esetben jegyzıkönyv készül,
amelynek melléklete a jelenléti ív, hangfelvétel, és a szakbírálat.
(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,
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c)
d)
e)
f)
g)

(3)

13. §

14. §

15. § (1)
(2)

(3)

16. § (1)

Tervtanács elnökének nevét,
ülésen részt vett tervtanácsi tagok névsorát,
Szakbíráló nevét, címét, kamarai azonosítóját,
elızményeket, az elızetes fıépítészi egyeztetések idıpontját,
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.
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.
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.
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.
A Tervtanács tagjait és bírálóit szakértıi díj illeti meg, amelyet a feladat
ellátására kötött, kölcsönösen aláírt megbízási szerzıdésben rögzítenek.
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,
Az Önkormányzat a Veszprém Megyén kívülrıl érkezı tervtanácsi
tagoknak, szakbírálónak, a megbízási szerzıdésben rögzítettek szerint
megtéríti a költségeit.
Ez a rendelet 2013. április 1-én 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.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az
Építészeti- mőszaki Tervtanács mőködésérıl szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl
(kivonat)
6/A. §
(2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott
esetekben és módon
a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági
engedélykérelemhez,
b)településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és
rendeltetésmódosítások tekintetében.
30/C. §
(1) A települési önkormányzat polgármestere a megkeresés beérkezésétıl
számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével
kapcsolatban – az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az
építészeti-mőszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott
körben – véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági
engedélykérelemhez.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az
önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati
fıépítész vagy a helyi építészeti-mőszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a
polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidın belül nem nyilvánít
véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(3) Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása érdekében a
polgármester – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei
között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
– szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-mőszaki tervtanácsot
mőködtethet.
(4) A helyi építészeti-mőszaki tervtanács feladata
a) az illeszkedési szabályok érvényesülésének elısegítése,
b) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint
c) a helyi építészeti értékek és örökség védelme.
62. §
(6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi
önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg
4. a helyi építészeti-mőszaki tervtanács létrehozásáról, mőködési feltételeirıl,
eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat,
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2. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az
Építészeti- mőszaki Tervtanács mőködésérıl szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészetimőszaki tervtanácsról szóló (kivonat)
1. §
(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott
településrendezési eszközöket, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló kormányrendelet alapján építési engedélyhez kötött és e
rendeletben meghatározott épületek építészeti-mőszaki dokumentációt
véleményezı területi vagy központi tervtanács mőködésére és eljárási rendjére.
Az Étv.-ben a települési önkormányzat polgármesterének lehetıvé tett
településképi véleményezési eljáráshoz - önkormányzati rendeletben
szabályozott - helyi tervtanácsi vélemény beszerzése során a 2. §-t, a 3. § (2)
bekezdését, az 5. §-t, a 15-16. §-t kell alkalmazni.
2.§
A tervtanács - a településtervezésben vagy az építészeti-mőszaki tervezésben
kiemelkedı, magas szintő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezı természetes személyekbıl álló szakmai tanácsadó, véleményezı testület. A
tervtanács elnökbıl és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson
szavazati joggal rendelkeznek. A tervtanács tagjainak személyére a tervtanács
elnöke tesz javaslatot.
2/A. §
A mőemléki épületen végzett, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
kormányrendelet alapján építési engedélyhez kötött építési továbbá a régészeti
örökség és a mőemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi engedélyhez kötött és e
rendeletben meghatározott tevékenység dokumentációjának véleményezése során a
tervtanács a 2. §-ban foglaltakon túlmenıen a mőemlékvédelemben kiemelkedı,
magas szintő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezı természetes
személyekbıl áll.
3.§
(2) A tervtanács elnöke
a) javaslatot tesz a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására,
b) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását, szükség
esetén a tervtanácsi tárgyalásra irányuló kérelmet átteszi a feladatkör és
mőködési terület szerint illetékes tervtanácshoz,
c) e rendeletben foglaltaknak megfelelıen meghatározza a tervtanács
összetételét, ennek keretében a tárgyalandó témáktól függıen - a Magyar
Építész Kamara, illetve érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamara
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javaslatát is figyelembe véve - bírálót és tervtanácsi tagot jelöl ki, megbízza a
tervtanács tagjait, a terv bírálóját, meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevıit,
visszavonja a tervtanácsi tagok megbízását,
d) vizsgálja, hogy a bírálatra rendelkezésre bocsátott építészeti-mőszaki
dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti kötelezı tartalmi elemeket,
szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a dokumentáció benyújtóját,
e) irányítja a tervtanácsi munkát, vezeti a tárgyalást,
f) gondoskodik a jegyzıkönyv vezetésérıl, a tárgyaláson elhangzott
véleményeket szóban összefoglalja és ez alapján a tervtanácsi véleményt
megfogalmazza a jegyzıkönyv számára,
g) hitelesíti a tervtanácsi véleményt,
h) gondoskodik a tervtanácsi véleménynek az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban:
ÉTDR) való feltöltésérıl, kérésre megküldi az érintettnek a tervtanácsi
véleményt,
i) gondoskodik a tervtanács mőködésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási
feladatok végzésérıl,
j) gondoskodik akadályoztatása esetén a helyettesítésérıl.
5. §
(1) A tervtanács tagja a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési,
valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett
szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai
gyakorlattal rendelkezı természetes személy lehet.
(2) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag.
(3) A tervtanácsi tag megbízása megszőnik a megbízási idı lejártával, a tag
lemondásával vagy a megbízás visszavonásával.
(4) A Magyar Építész Kamara, valamint érintettség esetén a Magyar Mérnöki
Kamara által javasolt és az elnök által megbízott személy, továbbá az építés
helye szerinti települési önkormányzat fıépítésze tagként vesz részt a tervtanácsi
ülésen.
15. §
(1) A településrendezési tervtanács a településrendezési eszköz szakmai
véleményezése során vizsgálja, hogy az:
a) összhangban van-e az országos, térségi és a megyei területrendezési tervekkel,
területfejlesztési
koncepciókkal
és
programokkal,
valamint
a
településfejlesztési koncepcióval, valamint az ágazatok fejlesztési
koncepcióival, terveivel,
b) segíti-e a településfejlesztési koncepcióban megjelenı, a település egészére
vagy részeire vonatkozó jövıkép megvalósítását,
c) megfelel-e az Étv. 7. §-ában megfogalmazott követelményeknek,
d) figyelembe veszi-e a területhasználatot befolyásoló jogszabályokat, különösen
a terület- és a településrendezésre, a környezetvédelemre, a természet- és
tájvédelemre, a termıföldvédelemre, az árvíz- és a belvízvédelemre, a
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közlekedésre, az infrastruktúra-hálózatok elemeire, az akadálymentes épített
környezet követelményeire, a katasztrófavédelemre, valamint az építészeti és
kulturális örökség alakítására és védelmére vonatkozó szakmai
követelményeket, a Magyarország által elfogadott szakmai, nemzetközi
egyezményeket és szakmai irányelveket,
e) tisztázta-e a tervezett területhasználat környezeti, társadalmi és gazdasági
hatásait,
f) megfelel-e a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai elıírásoknak, valamint a
szakmai igényesség és szakszerőség követelményeinek.
(2) Az építészeti-mőszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a
benyújtott építészeti-mőszaki terv megfelel-e
a) az építészeti minıség, szakmai igényesség, ezen belül különösen
aa) a telepítés, településkép,
ab) az esztétikus megjelenés,
ac) a kedvezı településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a
megfelelı rálátás és látványvédelem követelményének,
b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában
vagy nem teljes körő szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének,
c) mőemlék esetén az a) pontban foglaltakon túlmenıen, hogy a benyújtott
építészeti-mőszaki terv megfelel-e a mőemléki értékek hosszú távú
fenntartása, méltó használata és bemutatása
16. §
(1) A tervtanács szakmai véleményét a 15. §-ban meghatározott szempontok
vizsgálata alapján alakítja ki.
(2) A tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre
a) ajánlja vagy
b) nem ajánlja.
(2a) A tervtanács véleményét indokolja, az indoklásban meghatározza azokat a
jogszabályhelyeket is, amelyekre véleményét alapozta. Ha a tervtanács
véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre nem ajánlja, a vélemény
indoklásában kitér azokra a javasolt tervmódosítási elemekre, amelyeket a terv
átdolgozása során ajánl figyelembe venni.
(3) A tervtanácsi vélemény indokolása tartalmazza a 15. §-ban meghatározott
szempontok vizsgálatát és annak eredményét, továbbá a (2) bekezdés b) pontja
esetében az átdolgozás szempontjait és az arra tett javaslatokat.
(4) A tervtanács a jegyzıkönyvben és annak mellékleteiben foglaltak alapján külön
dokumentumba foglalja a véleményét, amely tartalmazza a 14. § (2)
bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenıen a vélemény számát
(sorszám és évszám), továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást és annak (3)
bekezdés szerinti indokolását.
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3. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az
Építészeti- mőszaki Tervtanács mőködésérıl szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl (kivonat)
16. Településképi véleményezési eljárás
21. §
(1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere
településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás)
folytathat le
a)az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelızıen,
aa)amelynél a településrendezési és építészeti-mőszaki tervtanácsokról
szóló kormányrendelet szerinti területi-építészeti tervtanácsnak nincs
hatásköre és
ab)amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési
hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtetı; és
b)ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet
alkotott, melyben meghatározta, hogy
ba)véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati fıépítész vagy
helyi építészeti-mőszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács)
szakmai álláspontjára,
bb)melyek a véleményezés részletes szempontjai, és
bc)helyi tervtanács mőködtetése esetén melyek a mőködés és az eljárás
részletes szabályai.
(2) A polgármester építmény építésére, bıvítésére, településképet érintı
átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési
eljárásokhoz adhat településképi véleményt.
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés- vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését,
a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt
hatását,
b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás
követelményeinek való megfelelést,
c) az épület homlokzatának és tetızetének kialakítási módját,
d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
e) az építmény takaratlanul maradó és közterületrıl közvetlenül látható
határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
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f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület
burkolatának, mőtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a
díszvilágító és hirdetı-berendezések kialakítását.
22. §
(1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezı (építtetı) kérelmét
papíralapon nyújtja be, és a véleményezendı építészeti-mőszaki dokumentációt
elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus
tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.
(3) Az építészeti-mőszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi
munkarészeket kell tartalmaznia:
a)helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása,
védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép,
illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklám-elhelyezés ábrázolása,
(5) A polgármester véleményében
a)engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési
tevékenységet, vagy
b)engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
ba)a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az
önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy
bb)a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi
illeszkedési követelményeknek.
(7) A polgármester a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül megküldi
véleményét az építtetınek vagy a kérelmezınek, továbbá véleményét
elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.
(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az
építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.
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4. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az
Építészeti- mőszaki Tervtanács mőködésérıl szóló …/2013. ( )
önkormányzati rendeletéhez
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
(kivonat)
12. Az építészeti-mőszaki tervtanácsi és a településképi vélemény
14. §
(1) Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott
esetekben a fennmaradási engedélyezési eljárást
c) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrıl szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben
településképi véleményezési eljárás elızi meg.
(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti véleményt a döntése
meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében – különös tekintettel az
építészeti minıségre, a helyi építészeti örökségre, az építészeti értékvédelemre,
valamint a településképre és a környezethez való illeszkedésre – az építésügyi
hatósági engedélykérelem benyújtásakor rendelkezésre álló és jogszabályon
alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.
16. Az építési engedély iránti kérelem elbírálása, a döntés meghozatala
19. §
(4) A határozat rendelkezı része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az
engedély tárgyától függıen tartalmazza:
h) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az
építészeti-mőszaki tervtanács véleményét,
(5) A határozat indokolási része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, a
rendelkezéstıl függıen tartalmazza:
b) a szakértıi véleménynek, a települési önkormányzat polgármestere
településképi véleményének vagy az építészeti-mőszaki tervtanács
véleményének figyelembevételi módját, annak indokolását,
20. Elvi építési keretengedélyezési szakasz
25. §
(7) Az érdemi döntés rendelkezı része határozat esetén a Ket. 72. § (1)
bekezdésében, végzés esetén a Ket. 72.§ (2) bekezdésében foglaltakon kívül, az
engedély tárgyától függıen tartalmazza
f) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy az
építészeti-mőszaki tervtanács véleményét,
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33. A fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékletei
42. §
(4) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függıen mellékelni kell:
b) jogszabályban elıírt esetekben
ab)

a településrendezési és építésügyi-mőszaki tervtanácsokról szóló
kormányrendeletben elıírt esetekben az építészeti-mőszaki tervtanács
szakmai véleményét,
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 18/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
…/2013.( )önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
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) Értelmezı rendelkezések:
a)

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.
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(2) A közterület – mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történıhasználatának engedélyezése a rendeletben meghatározott tevékenységek
céljára, vagy esetekben lehetséges.
(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,
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d)
e)
f)

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,
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 közterülethasználati 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
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megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha az engedélyes rendelkezik a
külön jogszabályban elıírt jogerıs hatósági engedéllyel. A közterülethasználati 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 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
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településképi bejelentési kötelezettségnek eleget tett
A közterülethasználatról 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 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, közterület-használati 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
közterület-használati engedély három évre adható ki Pályázat kiírása nélkül
a lejárt engedély nem hosszabbítható meg.
(4) Év közben is ki lehet írni a pályázatot:
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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,
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.
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(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.
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: közterületbontási 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,
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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.
(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
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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, füvesítés- mindaddig, 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
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.
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(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 győjtıutakon a megbontott teljes forgalmi sávot új
kopóréteggel kell ellátni,
ab) lakó és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag –
élvágás – 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 (élvágás) az úttengellyel párhuzamos,
törés nélküli vonal mentén kell, hogy haladjon,
ad) amennyiben az ab) pont szerint helyreállítandó felület szélessége
meghaladja a forgalmi sáv 50 %-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,
cc) aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda keresztirányú bontása
során, - amennyiben egy beruházáson belül két út vagy járdaszélre
merıleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem
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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 egyidıben
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 szúrópróbaszerően 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 újrahelyreállításra 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 31ig közmő-koordinációt tart. Indokolt esetben az egyeztetı tárgyalás év
közben is összehívható.
(4) Az éves egyeztetı tárgyalásra meg kell hívni:
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e) a közterületen elhelyezett közmővek, hírközlési hálózatok kezelıit
f) országos közút kezelıjét,
g) illetékes rendırkapitányságot,
h) Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t,
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.
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(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
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
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abban meghatározott idıtartammal meg kell hosszabbítani. Sem a
bejelentési eljárással, sem az építés-hatósági 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 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
közterület-használati 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
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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.
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 külön-külön 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
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megfizetésén felül a fogyasztásra kijelölt terület használatáért a közterület
értékesítés vagy alkalmi rendezvény közterület-használati 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.
(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,
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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 közterületigénybevételi díjat az 1. melléklet szerinti díjakhoz képest háromszoros
szorzóval kell megállapítani.
(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)

az Önkormányzat saját,vagy az Önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek,önkormányzati részvétellel mőködı gazdasági
társaságok beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok
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b)
c)

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.
(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.
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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 közterülethasználati 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,
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
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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.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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1. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
1)
A

B

C

D

Közterületek igénybevételének célja

Egység

Kiemelt
terület (x)

Egyéb
terület

Ft/m2/nap

200

100

Ft/m2/nap

200

100

Karitatív tevékenység /xx/, /xxx/
1.
Az 5.§ (5) bekezdés c./ pontja alapján, ha a
rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó
Kulturális tevékenység /xx/, /xxx/
2.
Az 5.§ (5) bekezdés c./ pontja alapján, ha a
rendezvény szervezıje egyéni vagy társas vállalkozó
3.

Építési tevékenységgel kapcsolatos, anyagtárolás,
állványozás, konténer elhelyezés, tüzelı
elhelyezés /xx/, /xxx/

Ft/m2/nap

60

60

4.

Közterületi értékesítés árusító pavilon
elhelyezésével /xx/

Ft/m2/hó

1200

1200

5.

Vendéglátó ipari tevékenységhez szükséges
terasz elhelyezése /xx/

Ft/m2/hó

1000

1000

6.

Alkalomszerő közterületi értékesítés /xx/

Ft/m2/nap

200

200

7.

Ünnepeket megelızı közterületi értékesítés
(fenyıfa, koszorú árusítás)

Ft/m2/nap

300

300

8.

Alkalmi rendezvény

Ft/m2/nap

200

200

9.

Transzparens, molinó kihelyezése (Karitatív,
kulturális, sport rendezvény kivételével) /xx/

Ft/m2/nap

200

100

10.

Mozgóbolti árusítás

Ft/m2/nap

300

200

11.

Taxiállomás gépkocsi állásonként

Ft/gk.állás/hó

4000

800

12.

Közterületen álló garázs gépkocsi állásonként (új
nem adható)

Ft/m2/hó

-

200

Ft/m2/nap

-

Mutatványos és egyéb tömegszórakoztató
tevékenység, cirkusz,
13.

14.

csak a következı „egyéb terület”-re adható
a./ gyulafirátóti búcsú területe

200

b./kádártai búcsú területe

200

Rendezési terv szerinti funkcióra még ki nem
épített, vagy közcélra még át nem adott
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Ft/m2/hó

200

100

közterület ideiglenes használata
15.
16.

17.

Filmforgatás /xx/, /xxx/

Ft/m2/nap

100

100

Rádiófelvétel /xx/, /xxx/

2

Ft/m /nap

2000

1000

Hirdetı
berendezés
közterületen,
vagy
önkormányzati
tulajdonú
beépítetlen
földrészleten
történı
elhelyezéséért,
önkormányzati tulajdonú hirdetı-berendezés
kivételével

Ft/db/hó

8000

4000

Ft/db/hó

16000

8000

Ft/m2/hó

8000

4000

2000

2000

4 m2-t meg nem haladó hirdetési felület esetén

18.

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

19.

Önkormányzati tulajdonú hirdetı-berendezésen
hirdetmény
elhelyezéséért
(Költségvetési
intézmények közérdekő
reklámfelületei
kivételével)

20.

Az információs táblarendszeren történı
információs tábla elhelyezéséért – kivéve, ha az
információs tábla az Önkormányzat vagy Egységnyi felület
*/hó/Ft
költségvetési
szerv
feladatkörével,
tevékenységével
kapcsolatos
közérdekő
információt tartalmaz

21.

Nyomvonalas
létesítmények
rekonstrukciója esetén

21.a

I. és II. rendő fıút (helyi közút) úttestje /xx/,
/xxx/

Ft/m2/nap

200

150

Győjtı- és tömegközlekedési út úttestje /xx/,
21.b /xxx/

Ft/m2/nap

150

100

21.c

Ft/m2/nap

100

50

kerékpárút, kapubehajtó, kiépítetlen közút
21.d Járda,
/xx/, /xxx/

2

Ft/m /nap

100

50

21.e

Ft/m2/nap

100

50

építése,

Lakó és kiszolgálóút úttestje /xx/, /xxx/

Zöldterület /xx/, /xxx/

*
2.) Egységnyi felület
2.1) a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetı-berendezések elhelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontjában szereplı táblák esetén
alkalmazandó táblaméretek
1000 x1 20 mm (csak meglévı tábla együttes bıvítéséhez)
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1200 x 120 mm
1500 x 160 mm
2.2) a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetı-berendezések elhelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2. pontjában szereplı táblák esetén
alkalmazandó táblaméretek
1750 x 360 mm
1750 x 280 mm
1500 x 360 mm
1500 x 270 mm
2.3) a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdetı-berendezések elhelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletének 3. pontjában szereplı táblák esetén
alkalmazandó táblaméret
600 x 160 mm
3.)
3.1.) /x/

.
3.2.) /xx/

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 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.
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.

3.3.) /xxx/ Közút teljes lezárása esetén 5-ös szorzószámot kell alkalmazni.
3.4.) /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.
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2. melléklet a közterületek használatáról szóló …/2013. (....) önkormányzati
rendelethez
Sorszám

Helyszín

Terület nagyság ( cca.
m2 )

1.

Kossuth L. u. 5. Gizella udvar
(2/1. melléklet szerint)

16

2.

Kossuth L. u. 5. Fortuna udvar
(2/2. melléklet szerint)

23

3.

Kossuth L. u. 5. Gizella udvar
(2/3. melléklet szerint)

31

4.
5.
6.
7.

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)
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28
32
40
30

149

150

151

152

153

154
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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.
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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
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
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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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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 19/2013. (III. 25.) határozatának melléklete

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a határozat melléklete
szerint módosítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
241/2003.(XII.18.) Kh.-val jóváhagyott Településszerkezeti Tervét. A
Településszerkezeti Terv módosítása 2013. április 30-án lép hatályba.
A Közgyőlés felkéri a fıépítészt, hogy a módosításokat a Településszerkezeti Terven
vezettesse át.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs: Horváth Gábor fıépítész
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……/2013. (…..) önkormányzati rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdésének c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervérıl szóló 61/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban
HÉSZ) 7. § (9) bekezdése a következı p) ponttal egészül ki:
„p) A Veszprémvölgyi út melletti Lke-14 jelő építési övezetben:
1. Kerti építmények az oldalkertben - a zöldfelületként fenntartandó
telekrészen is elhelyezhetık
2. Tömör kerítés nem létesíthetı
3. Épületek homlokzatain élénk színő vakolatok, nyílászárók, továbbá nem
természetes hatású, élénk színő tetıhéjazatok nem alkalmazhatók.”
2.§ A HÉSZ 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) Gip- ipari területek:
egyéb ipari területek: Gip-01- Gip-12.”
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3.§ A HÉSZ 9. § -a a következı (13b) bekezdéssel egészül ki:
„(13b) A Házgyári út melletti Gip-12 jelő építési övezetben:
a) Tömör kerítés nem létesíthetı
b) Épületek homlokzatain élénk színő vakolatok, nyílászárók, továbbá
élénk színő tetıhéjazatok nem alkalmazhatók
c) Épületek tetejére épületgépészeti kültéri egységek összefogott takaró
szerkezet által rejtve helyezhetık el.”
4.§ A HÉSZ 9.§ (14) bekezdés, a gazdasági területek telekalakítási, építési elıírásai
táblázata, az alábbi Gip-12 építési övezettel egészül ki:
Megengedett
legnagyobb
beépítés
(%)

Megengedett
legnagyobb
ép. magasság
(m)

5000

40

10,5

Legkisebb
zöldfelület (%)

Beépítés módja

Övezeti jel

Gip-12 SZ

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m2)

Kialakítható új telek
legkisebb

szélessége
(m)

mélysége
(m)

30

45

50

8.§ A Belterületi Szabályozási Terv
a) 28 sz. tervlapja helyébe a rendelet 1.melléklete,
b) 37 sz. tervlapja helyébe a rendelet 2. melléklete,
c) 38 sz. tervlapja helyébe a rendelet 3. melléklete,
d) 70 sz. tervlapjai helyébe a rendelet 4. melléklete
lép.
9.§ A rendelet 2013. április 30-án lép hatályba.
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

162

Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 20/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
(Az elıterjesztés B.) részéhez)

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetésének
ellátásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „Döntés
a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetésének ellátásáról” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése tudomásul
veszi a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság egyik önálló
képviseletre jogosult ügyvezetıjének, Török Lászlónak ügyvezetıi tisztségérıl
történı lemondását 2013. március 31. napjától és úgy dönt, hogy a Kolostorok
és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság vezetı tisztségviselıi, ügyvezetıi
tisztségét 2013. április 1. napjától 2014. december 31. napjáig egy személyben
Szabó Péter (lakcím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 8. a., anyja neve.: Felber
Margit, szül.: 1970.01.26.) látja el.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti döntés
Alapító Okiratban történı átvezetésérıl.
Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás kabinetfınök,
csoportvezetı
Határidı: 2013. március 29.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 21/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy dönt, hogy
„Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért” Közalapítvány alapító okiratának
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítására irányuló
eljárást kezdeményezze a Veszprémi Törvényszéknél.
Határidı: 2013. április 5.
Porga Gyula polgármester
Felelıs:
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı
1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…./2013. (….) határozatához
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az általa, mint
egyszemélyi alapító által alapított Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért
Közalapítvány – melyet a Veszprém Megyei Bíróság Pk.60.264/1991. számon
jegyzett be – alapító okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 3.) A közalapítvány célja:
A közalapítvány kiemelkedıen közhasznú tevékenység keretében az 1990. évi LXV.
törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi feladatokat látja el:
- közlekedésbiztonság védelme,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához
és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
- a város úthálózatának javítása, korszerősítése,
- közlekedési csomópontok kapacitásának bıvítése,
- a város közlekedési létesítményeinek üzemeltetése, javítása,
- a forgalombiztonság fokozása,
- tömegközlekedési feltételek javítása,
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-

gépkocsi parkolási helyek számának növelése,
a lakótelep parkolási normáinak javítása,
a belváros zsúfoltságának csökkentése, új parkolóhelyek kialakításával,
Veszprém Megyei Jogú Város szociális ellátásához hozzájárulás azzal,hogy a rászoruló 65
év alatti nyugdíjasoknak a helyi autóbusz-közlekedés igénybevételéhez bérlet-vásárlási
támogatást biztosít.

Az alapító okirat egyebekben változatlan tartalommal marad fenn.
Veszprém,………………….

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
mint alapító képv.
Porga Gyula polgármester
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 22/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…../2013. (……) határozata
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Kollégium valamint a
Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium
diákétkeztetésének biztosításáról
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.

Határidı:
1. pont tekintetében:

2013. március 31.

2. pont tekintetében:

2013. március 30.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáért felelıs:
Gyırffy József az Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetıje

A határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Scher Ágota irodavezetı

Veszprém, 2013. március 28.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……/2013. (……) önkormányzati rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az
önkormányzati mőködtetéső köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjról szóló
59/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításról
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:
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.

Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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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
A./
Intézmény típus

B./
Bruttó
számlázási
érték

C./
Ebbıl:
Nyersanyagnorma

D./
Fizetendı
tanulói térítési
díj

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

ÓVODA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

185
455
255
277
1.172

102
250
140
152
644

102
250
140
152
644

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

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

185
647
255
342
1.429

102
356
140
188
786

102
356
140
188
786

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

SZAKISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

233
691
255
342
1.521

128
380
140
188
836

128
380
140
188
836

A térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazza.
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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
A./
Intézmény típus

B./
Bruttó
számlázási
érték

C./
Ebbıl:
Nyersanyagnorma

D./
Fizetendı
tanulói térítési
díj

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

ÓVODA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

222
545
305
333
1.405

122
300
167
183
772

122
300
167
183
772

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

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

222
777
305
411
1.715

122
427
167
226
942

122
427
167
226
942

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

SZAKISKOLA
Reggeli
Ebéd
Tízórai, uzsonna
Vacsora
ÖSSZESEN:

280
830
305
411
1.826

154
456
167
226
1.003

154
456
167
226
1.003

A térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

169

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati
mőködtetéső köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi
térítési díjáról szóló 59/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló elızetes hatásvizsgálat
I.
A 2011. január 1-jétıl hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. §. (1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati mőködtetéső
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjáról szóló
59/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításában foglaltak várható hatásai – a
Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetık:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következı kategóriákat kell vizsgálni.
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A tervezet társadalmi hatásai: A rendelet tervezetben szereplı kiegészítés a
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Kollégiumban speciális fejlesztést igénylı gyermekek által fizetendı térítési díjakat
határozza meg, akik számára napi ötszöri étkezés biztosítása szükséges.
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A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet tervezetben meghatározott étkezési díjakból befolyt összeg
az Önkormányzat éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel.
Az intézmény folyamatos mőködéséhez szükséges kiadásokat az állami
támogatás és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj nem fedezi. A
kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget az Önkormányzat
biztosítja, melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell
figyelembe venni.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevı környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentıs adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételérıl és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény
módosítja a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat.
Ez alapján a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése 2013. január 1-jétıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata az állami fenntartású de
Veszprém közigazgatási területén lévı Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégiumban valamint a Medgyaszay
István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulóinak a törvényben elıírt
étkezés biztosítása.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt nem igényel.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 23/2013. (III. 25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról, a 249/2012.(VI.29)határozat módosításáról,egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálatáról,
a 249/2012.(VI.29)határozat módosításáról,egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (továbbiakban:
Közgyőlés) a 249/2012. (VI. 29.) határozat (továbbiakban: határozat )1. pontját
hatályon kívül helyezi.
2. A Közgyőlés a 249/2012. (VI. 29.) határozat 2. pontját a következıképpen
módosítja:
„A Közgyőlés az ingatlan minimum értékesítési árát az alábbiak szerint határozza
meg:
Hrsz.

Ingatlan címe

4716/2 Veszprém, Kabay János utca

teleknagyság
(m2)
1 850

2

Ft/m
32 432 Ft

telekár
nettó
Áfa
60 000 000 Ft
16 200 000 Ft

bruttó
76 200 000 Ft

A Közgyőlés a 249/2012. (VI. 29.) határozat új 3/A. ponttal egészíti ki:
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének tudomása van arról,
hogy a 3. pontban körülírt területet a telekalakítási eljárás jogerıs befejezését
követıen az ingatlan-nyilvántartásban 4716/2 hrsz. alatt tartják nyilván”
3. A Közgyőlés a 249/2012. (VI. 29.) határozat 4.1. pontját hatályon kívül helyezi.
4. A Közgyőlés a 249/2012. (VI. 29.) határozat 4.4 pontjának elsı francia
bekezdését hatályon kívül helyezi.
5. A Közgyőlés a 249/2012. (VI. 29.) határozat 6. pontját hatályon kívül helyezi.
6. A határozat jelen határozattal nem módosított rendelkezéseit a Közgyőlés
hatályukban fenntartja.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírásban
a határozat 1. pontjában szereplı minimum értékesítési árat jelölje meg.
Határidı:
2013. április 2.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Józsa Tamás csoportvezetı
Göttlinger László vezérigazgató „VKSZ” Zrt.,
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Mellékletek:

1. melléklet: Ingatlan nyilvántartási adatok
Az ingatlan-nyilvántartásba, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjoga 4716 hrsz. alatti
ingatlanra 1992. 02. 28. napján került bejegyzésre. Az ingatlan megosztása során kialakult a 4716/1 és a
4716/2 hrsz.
Az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti kimutatása:
HRSZ

TERÜLET

MEGNEVEZÉS

TULAJDONOS

4716/2 hrsz.

1850 m2

Kivett beépítetlen terület

VMJV Önkormányzat

1. ábra: A 2166/1 hrsz. alatti ingatlan természetbeni elhelyezkedése

A VMJV Önkormányzatának tulajdonát képezı 4716/2 hrsz. alatti ingatlan
Veszprém központjától K - i irányban kb. 200 -300 m-re a város egyik forgalmas útja,
a Budapesti útról lecsatlakozó Ady Endre és a Kabay János utcák között helyezkedik
el. Tizenegy éve döntött úgy Veszprém képviselı-testülete, hogy a belvárosban két
helyen lévı szovjet katonai temetıbıl új, végsı nyughelyre helyezi át a második
világháborúban elesett szovjet katonák földi maradványait, így ez a terület
felszabadult, azóta parlagon tartott. Környezetében lakóépületek, régi ipar telep
épületei, kereskedelmi és szolgáltató egységek és a Kossuth Lajos Általános Iskola
található.
A telek hossztengelye a Kabay János utcára majdnem merıleges, ÉK – DNy tájolású.
Szinte szabályos téglalap alakzatú. Keleti oldalon beépítetlen terület határolja. Körben
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kerítéssel van leválasztva a szomszédos területektıl. Szinte sík talajfelszínő, a
területen parlagi növénykultúra található rendezett állapotban.
Rendezési Terv szerint Vt-471 településközpont vegyes terület besorolású ingatlan.
Elektromos ellátás, gázellátó hálózat nincs, de a közelben lévı gázfogadó állomás
biztonsági övezete érinti az ingatlant. Víz és szennyvíz vezeték szintén nem található
a területen, akárcsak a távbeszélı és tv jelellátás vezetékei sem.
Az ingatlanon felépítmény nem található.
2. melléklet: Rendezési terv

2. ábra: Vonatkozó szabályozási terv

A Veszprém, 4716/2 hrsz. alatti ingatlan Veszprém mőemléki környezetben fekszik,
illetve része egy nyilvántartott régészeti lelıhelynek. Az örökség védelmérıl szóló
2001. évi LXIV. tv. szerint az értékesítéshez hatósági jóváhagyás nem szükséges,
továbbá az örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. § (1) és (4) pontja
alapján nem illeti meg elıvásárlási jog a Magyar Államot a mőemléki környezetben.
Az ingatlan szabályozását érintı 61/2003. (XII. 22.) Ör. sz. rendelete a „Veszprém
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervérıl” megtalálható
a http://www.veszprem.hu honlapon, baloldali linkeknél a „Ügyintézés, e-ügyek”, azon
1

Övezeti jel

Beépítés módja

Megengedett
legkisebb

Megengedett
legnagyobb beép. (%)

Megengedett
legnagyobb

Legkisebb
zöldfelület (%)

Vt-47

zártsorú

300

40

8,5

15
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Kialakítandó új telek legkisebb
szélessége (m)
mélysége (m)
16

belül az „Ügyleírások”, azon belül a „Városrendezési ügyek” alatt, majd a középsı
linkeknél a „Belterületi szabályozási terv”, valamint a „Veszprém MJV helyi építési
szabályzata”cím alatt
3. melléklet: Közmővek általi való érintettség
Az ingatlan nem rendelkezik közmővekkel A közmőszolgáltatók nyilatkozatai alapján
a terület közmővek által való érintettségét az alábbi táblázat foglalja össze:
E.ON Északdunántúli
Áramhálózati
Zrt.

Az ingatlan
tulajdonukban
lévı létesítményt

NEM ÉRINT

E.ON Középdunántúli
Gázhálózati Zrt.

Az ingatlant
a társaság
üzemeltetésében
lévı gázvezeték

NEM ÉRINTI,
ám a közeli

FOGADÓÁLLOMÁSUK
biztonsági
övezeten belül VAN

Bakonykarszt
Víz- és
Csatornamő Zrt.

Az ingatlanon
a társaság
által üzemeltetett
vízi-közmővek
és azok
mőtárgyai NEM

Invitel
Távközlési és
Szolgáltató Zrt.

Az ingatlan a
társaság tulajdonában
és fenntartásában
lévı hálózat
nyomvonalát NEM

ÉRINTI

TALÁL-HATÓK

UPC
Magyarország
Kft.
Az ingatlan
a társaság
tulajdonában
lévı alépítményes
kábelhálózatot

NEM ÉRINT.
A Kabay utcában az
E.ON
Zrt.-vel közös
oszlopsoron
vannak jelen

4. melléklet: Ingatlan-nyilvántartási állapot
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Digi
Távközlési és
Szolgáltató Kft.

Az ingatlan a
tulajdonukban
lévı létesítményt

NEM ÉRINT

5. melléklet: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
249/2012. (VI. 29.) számú határozata
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 24/2013. (III.25.) határozatának melléklete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. ( ) határozata
Veszprém sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
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.
Határidı: folyamatos
felülvizsgálatra: 2018. március 01.
Felelıs: Brányi Mária stratégiai területért felelıs alpolgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Szödényi Kinga irodavezetı
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 25/2013. (III.25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…. / 2013. (…..) határozata
a Civil Ház program mőködésének biztosításáról
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.
Határidı:

2013. április 19.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Szödényi Kinga
irodavezetı
3. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a megállapodásban
meghatározott bruttó 500.000 Ft összeg két részletben történı átutalásáról a
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület részére.
Határidı: - elsı részlet átutalása: 2013. április 30.
- második részlet átutalása: 2013. szeptember 30.
Felelıs:

dr. Mohos Gábor jegyzı

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Scher Ágota irodavezetı
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Melléklet
Szám:
Ügyintézı:
MEGÁLLAPODÁS
a Civil Ház program mőködésének biztosítására
mely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200
Veszprém, Óváros tér 9., adószám: 15734202-2-19; törzskönyvi azonosító szám: 734202,
képviseli: Porga Gyula polgármester)
másrészrıl a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület (székhely:
Veszprém, Stadion u. 1/B, mőködési hely: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10., adószám:
18934607-1-19; nyilvántartási szám: 2204; képviseli: Varga Endre egyesületi elnök,
programvezetı) között az alábbiak szerint:
A megállapodás célja:
A felek együttmőködésükkel hozzá kívánnak járulni a civil társadalom fejlıdéséhez, a civil
szervezetek számára nyújtott szolgáltatások minél szélesebb körő hozzáférésének
biztosításához. Ennek érdekében a felek megállapodnak a Civil Ház program és azon belül a
civil irodai szolgáltatások mőködtetésében vállalt szerepükrıl.
A felek jelen megállapodás hatályba lépésének idıpontjától 2013. december 31-ig a Veszprém,
Kossuth u. 10. szám alatti irodaépületben üzemelı Civil Ház program mőködését közösen
biztosítják a veszprémi civil szervezetek számára.
1. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület kötelezettségei
1.1. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület vállalja, hogy 2013. december
31-ig mőködteti a Civil Ház programot az alábbi feltételek szerint:
1.1.1. A Civil Ház program elsısorban a veszprémi székhelyő civil szervezetek számára
biztosítja a civil irodai funkciók igénybevételét.
1.1.2. A civil irodai funkció elsıdleges célja, hogy a veszprémi civil szervezetek számára
inkubációs lehetıséget, azaz irodai infrastruktúrát és helyet biztosítson a szervezetek
mőködésének megkönnyítéséhez, az egyesület egyéni megállapodás alapján biztosítja az
informatikai és irodai eszközök használatát.
1.1.3. A Civil Ház hétköznapokon van nyitva a következık szerint: hétfı-csütörtök 10-14 óra,
pénteken 10-13.30 óra között.
1.1.4. A Civil Házban folyamatosan biztosított a technikai, tanácsadói személyzet jelenléte.
1.2. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület vállalja az alábbi alapfeladatok
elvégzését:
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1.2.1. A veszprémi civil szervezetek számára biztosítja a Civil Ház irodai infrastruktúrájának
használatát az Egyesület és a civil szervezetek közötti egyéni megállapodás szerint
(számítógép, internet, szövegszerkesztés, e-mail, szakmai anyagok kölcsönzése).
1.2.2. A veszprémi civil szervezetek számára megbeszéléseik, értekezleteik valamint
ügyfélfogadásuk lefolytatásához helyet biztosít az Egyesület és a civil szervezetekkel
kötött egyéni megállapodás szerint.
1.3. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület további feladatok ellátását
vállalja:
1.3.1. Egyéb szolgáltatások:

- belsı levelezı listák létrehozása igény szerint
- hírlevél (program-és képzésajánló, pályázati hírek)
- civil adatbázis a Veszprém városi és megyei székhelyő szervezetekrıl
- nonprofit szakirodalom-győjtemény
- rendezvények (konferenciák, fórumok) szervezése
1.3.2. Tanácsadások, segítı szolgáltatások, képzések:
- pályázati tanácsadás
- pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi-, számviteli tanácsadás
- informatikai tanácsadás
- segítségnyújtás számítógép- és internethasználathoz
- képzések szervezése a civil szervezetek igényeinek megfelelıen
1.4. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület vállalja, hogy 2014. január 8ig szakmai beszámolót készít az 1. pontban meghatározott tevékenységekrıl, a 2.1.
pontban meghatározott összeggel, melyet eljuttat a Polgármesteri Hivatal ifjúsági és civil
referenséhez.
2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezettségei

2.1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy jelen megállapodás hatályba
lépésének idıpontja és december 31. közötti idıszakra bruttó 500.000 Ft-tal, azaz
Ötszázezer forinttal hozzájárul a Civil Ház program mőködési költségeihez, ezen
összeggel járul hozzá a Civil Ház programjában foglalt, Veszprém Megyei Civil
Hálózatért Közhasznú Egyesület által e megállapodás 1. pontjában nyújtani vállalt
szolgáltatások megvalósításához.

2.2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti összeget két részletben biztosítja
– a fizetési határidıt megelızıen legalább 10 nappal kiállított - számla ellenében. Az
elsı részletet, bruttó 250.000 Ft-ot, azaz Kettıszázötvenezer forintot április 30-ig,
majd a fennmaradó bruttó 250.000 Ft-ot, azaz Kettıszázötvenezer forintot
szeptember 30-ig az Önkormányzat a Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület Zirci Takarékszövetkezet 73900236-11043168 számú
bankszámlájára átutalja.

2.3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület jelen megállapodásban foglalt szolgáltatásait jelen megállapodás
hatályba lépésének idıpontja és december 31. közötti idıszakon belül bármikor
ellenırizheti.
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3. Vitás kérdések, a megállapodás felmondása
3.1.

A felek megállapodásból eredı vitáikat kölcsönös egyeztetéssel rendezik.

3.2.

Amennyiben az egyeztetés nem jár eredménnyel, a felek a Veszprémi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét jelölik meg vitáik bírósági rendezéséhez.

3.3.

A felek megállapodnak abban, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást súlyos szerzıdésszegés esetén. Súlyos
szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha a Civil Ház által megvalósítandó és jelen
megállapodásban meghatározott célok és szolgáltatások fedezetéül szolgáló összeg jelen
megállapodás szerinti felhasználása, az Önkormányzatnak felróható okból nem
biztosított, továbbá az, ha a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület a
megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az Önkormányzat írásbeli
felszólításának közlését követı 15 napon belül sem teljesíti.

3.4.

A megállapodás azonnali hatályú felmondása, továbbá közös megegyezéssel történı
megszüntetése esetén a már korábban átutalt szerzıdéses összeg idıarányos részét a
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a jogviszony megszőnésétıl számított 15 napon belül visszafizeti.

3.5.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, valamint
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlésének a civil szervezeteknek nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen 3 oldalból és 3 pontból álló megállapodást a felek elolvasták, annak tartalmát megértették,
s mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá.
Veszprém, 2013.

Porga Gyula
polgármester
Veszprém MJV Önkormányzata

Varga Endre
elnök
Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület

Ellenjegyezte:
Scher Ágota
PÉNZÜGYI IRODA
irodavezetı
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 26/2013. (III.25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…..) határozata
a Veszprém, Budapest utca– Jutasi úti körforgalmi csomópont aluljárójának
humanizálásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. február 28-i
ülésén megtárgyalta a „Veszprém, Budapest utca – Jutasi úti körforgalmi csomópont
aluljárójának humanizálása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a
Veszprém, Budapest utca – Jutasi úti körforgalmi csomópont alatti aluljáró
humanizálásának koncepcióját az 1. sz. (szöveges) melléklet és 2. sz. (képi)
melléklet szerinti tartalommal.
2. A Közgyőlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában álló Veszprém belterület 4083
és 4770 hrsz-ú ingatlanokon, természetben a Veszprém Budapest utca - Jutasi
úti körforgalmi csomópont alatti aluljáróban a 3. sz. melléklet (Mőleírás),
valamint a 4. sz. melléklet (Látványterv) alapján elkészülı köztéri mőalkotás,
Zeke Lászlónak a Szilágyi Lászlót ábrázoló dombormőve elhelyezésre
kerüljön. A hozzájárulás hatálybalépésének feltétele a Képzı- és Iparmővészeti
Lektorátus szakvéleményének beszerzése.
3. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy gondoskodjék a szükséges
intézkedések megtételérıl.
Határidı:

1. pont tekintetében: 2013. május 31. - a kiállítás megvalósítására
2. pont tekintetében: azonnal - a lektorátusi szakvélemény beszerzésének
folytatására

Felelıs:

Brányi Mária alpolgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
Schmidt István irodavezetı
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1. sz. melléklet: Koncepció
A Veszprém, Budapest utca – Jutasi úti körforgalmi csomópont alatti aluljáró
humanizálásának koncepciója
A Budapest utca – Jutasi út körforgalmi csomópont aluljárója a terveink szerint
kulturális üzenetek megjelenítıje lesz: a kihelyezett üzenetek részben egyfajta
állandóságot jelenítenek meg, részben - folyamatos megújulásukkal - kulturális reklám
felületként is funkcionálnak majd. A rendelkezésre álló falfelületek valamint a
reprodukciók, plakát- ill. reklámanyagok - a jövıben, a kellı feltételek
megteremtésével akár eredeti mőalkotások - befogadására alkalmas fali fülkének
tartalma és „üzenete” három tematikát ölel fel.
1. Az aluljáró külsı szakaszai a kulturális reklámfelület funkcionális elvárásait
teljesítik. Az e célra kialakított fülkékben saját intézményeink, kulturális rendezvények
szervezésében érintett és érdekelt partnereink népszerősíthetik programjaikat,
bemutatóikat, kiállításaikat, vagy egyszerően – egyfajta önreklámmal – önmagukat. Az
aluljárónak ezen szakaszai ugyanakkor esztétikai szempontból már átvezetnek a fedett
részek üzenetébe, mintegy megsejttetik a belsı, középsı szakasz tartalmiságát (Vass
Győjtemény, kortárs mővészet) az architektúra „pergola”-elemeinek egyszerőségével,
konstruktivitásra hajazó fény-árnyék játékával, valamint az erre rímelı, lendületes
vonalvezetéső falfestészeti megoldásokkal.
2. Az aluljáró hotel felıli rámpás szakaszának egyik oldala a város egyik
legjelentısebb kortárs képzımővészeti győjteményét, a Vass Győjteményt eleveníti
meg. Jelen, elsı lépésben az aluljáró galéria állandó, freskószerő elemeként a
győjteményben kiállított alkotók neveivel és a kiállítótér alaprajzi megjelenítésével
festjük tele a falfelületet. Ezt kiegészíti és megerısíti, mintegy ráhangolja az arra járót
a fedett részben megjelenı utcagalériára, ahol a kiállítás az I. ütemben reprodukció
formájában tárul a látogató elé, ami igény esetén vitrines kialakítással eredeti
alkotások kiállításához is alkalmassá tehetı.
3. Az aluljáró hotel felıli szakaszának egyik oldalán a Veszprémhez kötıdı alkotók
nevei lesznek. A mellékelt reprezentatív névsorban, majdan az aluljáró galéria falairól
nevével, alkotásaival visszaköszönı felsorolásban a Veszprémhez valamiképp
kötıdı, több évszázad építészeti, képzımővészeti teljesítményeit, helyi remekeit
képviselı mővészek, építészek, alkotók neveit vettük számba.
A koncepció mentén létrejövı egyedülálló „utca galériát” Szilágyi László (1966 2007) veszprémi képzımővészrıl kívánjuk elnevezni. A róla elnevezett galériában
egy erıteljes, megszólító, identifikáló szereppel felruházott, eredeti köztéri
mőalkotást, Szilágyi Lászlót ábrázoló dombormővet kívánunk elhelyezni.
Veszprém, 2012-13.
Brányi Mária
alpolgármester
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3. sz. melléklet: Mőleírás
Szilágyi Lászlót ábrázoló dombormő
Az elképzelés szerint a leendı "Szilágyi László Aluljáró Galéria " városközpont felıli
bejáratának baloldalán helyezkedik el a Szilágyi Lászlót ábrázoló relief, Zeke László
képzımővész munkája. A terv alapjául egy fotó szolgált, melyet a mővész három
színre bontott. „Mindegyik szín egy-egy mélységréteget alkot. Voltaképpen egy rajz,
ahol a különbözı színek, tónusok térben is elkülönülnek, ezáltal adva plasztikát a
kétdimenziós rajznak. A figura a földön áll, életnagyságú. Az elhelyezés, a három
színre való lebontás és a formai absztrahálás egyaránt a "punk"- kultúra képi világára
(plakátok, flyerek, fanzinok stb.), valamint a street-art hagyományaira (graffiti,
pochoire stb.) utal” – írja a tervezı. „A plasztika három, maximum négy centiméter
mélységő, anyagát tekintve magas hıfokon (1450C) égetett samottos kerámia, matt
mázakkal színezve. Ez az anyag rendkívül idıtálló, fagyálló, és akár magas nyomású
berendezéssel is tisztítható. Rögzítése fagyálló kültéri epoxy-gyantával történik.”
Gopcsa Katalin mővészettörténész véleménye szerint Zeke László dombormő terve
képviseli mindazt az ellentmondást, amit Szilágyinak, mint art-punk mővésznek az
attitüdje jelentett itt a városban, összes feszültségével együtt. Szilágyi László
energiával lázadó mővész volt, magatartása, életformája egyszerre volt különc és
provokatív: ez a szinte ikonként megjelenı alak egyszerre sugallja a társadalmonkívüliséget és az agressziót, a benne rejlı, de a közte és környezete között létezett
összes feszültséget is. Megjeleníti azt a képet, ahogy élt és él ma is a város kollektív
emlékezetében, kissé rémisztı nem-mindennapiságával, nonkonformizmusával.
A figura egyfelıl ellentéte az utcaszobrok kissé joviális megjelenítésének, másfelıl, s
ennek ellenére is, lendületes megformálásával mintegy hív, lelkesen invitál: ’tarts
velem!’, mondja.
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 27/2013. (III.25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (III.28) határozata
a Veszprém, 0101/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételére irányuló igénybejelentésrıl
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.
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.
187

Határidı az igénybejelentés benyújtására: 2013. április 29.
Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A határozatban foglaltak
végrehajtásért felelıs köztisztviselı:Józsa Tamás csoportvezetı
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Mellékletek
6. melléklet: Veszprém, külterület 0101/5 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapja
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Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 28/2013. (III.25.) határozatának melléklete
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között „Természettudományos Közoktatási
Laboratórium kialakítása a Vetési Albert Gimnáziumban” tárgyban létrejött
konzorciumi megállapodás aláírásáról”
2.) 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.
3.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás
aláírására.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
Határozati Javaslat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között „Természettudományos közoktatási
laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola és
Gimnáziumban” tárgyban létrejött konzorciumi megállapodás aláírásáról”
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.
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Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
Határozati Javaslat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
…/2013. (…)határozata

„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”
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.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Schmidt István irodavezetı
Határidı: 2013.03.29.
1.

sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának ”A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” tárgyú pályázati
felhívására TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot
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nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató)
Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága a 2011.01.13-án kelt, K2011-TÁMOP-3.1.3-10/2.-0117372/130 iktatószámú támogató levél szerint
támogatásban részesített. A közoktatási intézmények fenntartására vonatkozó
jogszabályi elıírások alapján a pályázat megvalósításába a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ bevonása is szükséges, ezért Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a pályázat
megvalósítása érdekében konzorciumi tagként járnak el.
A projekt címe: Természettudományos Közoktatási Laboratórium kialakítása a Vetési
Albert Gimnáziumban (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató
nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közremőködı
szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) támogatási szerzıdést módosítja
a jelen Megállapodás 2. pontjában megjelölt Konzorciummal (továbbiakban:
Konzorcium).
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi
együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

konzorciumi

2. Szerzıdı felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734202
Adószáma: 15734202-2-19
Aláírásra jogosult képviselıje: Porga Gyula polgármester
Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Veszprém
Számlaszáma: 11748007-15430001-15200000
Klebelsberg
Intézményfenntartó
(továbbiakban: Központ)

Központ

Veszprémi

Postacím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
székhelye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 335262
Adószám: 15799658-2-41
Aláírásra jogosult képviselıje: Szauer István tankerületi igazgató
Számlavezetı pénzintézet: Magyar Állam Kincstár
Számlaszáma: 10048005-00331346-00000000
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Tankerülete

A Konzorcium Tagjai maguk közül jelen Konzorciumi együttmőködési
megállapodással Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát választják a
Konzorcium vezetıjévé (továbbiakban Konzorciumvezetı).
A Konzorciumvezetı a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelı mőködtetése érdekében koordinálja a Konzorcium mőködését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közremőködı Szervezet
által a Konzorciumvezetı részére megküldött támogatási szerzıdés rendelkezéseit és
annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve
kötelezı érvényőek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
befejezését követıen a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerzıdésben leírtaknak megfelelıen a fenntartási
idıszakban is együttmőködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetıt, hogy a
támogatási szerzıdés módosításait, valamint a projekt elırehaladási, fenntartási
jelentéseket, beszámolókat, és a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.
Az elızıekben nem szereplı egyéb nyilatkozatok megtétele elıtt a
Konzorciumvezetı biztosítja, hogy a Központ a nyilatkozat tartalmát megismerje és
elfogadja olyan idıben, hogy a nyilatkozatot a Közremőködı Szervezet
jogszabályban vagy támogatási szerzıdésben meghatározott határidıben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerzıdés módosítását eredményezı körülmény – ideértve
a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a Központ
köteles azt a Konzorciumvezetınek jelezni, illetve a Tagok kötelesek egyeztetni
egymással a módosítás Közremőködı Szervezettıl történı kérelmezését megelızıen.
A Konzorciumvezetı köteles biztosítani, hogy a Központ a Közremőködı Szervezet
által küldött támogatási szerzıdés módosításának tervezetét elfogadja.
A Támogatási Szerzıdésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendıek.
A Konzorciumvezetı a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közremőködı Szervezettel megkötött támogatási szerzıdés esetleges módosításait a
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mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követı tíz napon belül megküldi a
Központnak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttmőködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elısegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezetı kötelezi magát arra, hogy a Közremőködı Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenırzésére jogszabály és a támogatási
szerzıdés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos
bármilyen közlésérıl a Központot tájékoztatja.
A Központ köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetıt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményrıl, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetıtıl, a Konzorciumvezetı felhívására a KIK
köteles a Projekt keretében általa vállalt tevékenységrıl a megfelelı információt olyan
határidıben megadni, hogy a Konzorciumvezetı a Közremőködı Szervezet vagy a
Támogató által megszabott hatáidıben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

1.

2.

3.

4.

Feladat

A feladatra jutó
támogatás
összege
Veszprém
Projekt elıkészítés 2 000 000
Megyei
Jogú (megvalósíthatósági
Város
tanulmány készítése,
Önkormányzata kiviteli terv készítése,
közbeszerzés)
Veszprém
Projekt
28 355 760
Megyei
Jogú menedzsment
Város
Önkormányzata
Veszprém
Szakmai
23 084 448
Megyei
Jogú megvalósításával
Város
összefüggı költségek
Önkormányzata
Veszprém
Célcsoport számára 0
Megyei
Jogú biztosított
Város
támogatások
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Önkormányzata
5. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

Igénybevett
44 780 000
szolgáltatások
(oktatás
és
továbbképzés
költségei,
egyéb
szakmai tanácsadás,
rendezvényszervezés)
6. Veszprém
Egyéb szolgáltatások 11 110 000
Megyei
Jogú (kötelezı
Város
könyvvizsgálat stb.)
Önkormányzata
7. Veszprém
Beruházás
(építési 123 867 607
Megyei
Jogú költségek,
Város
engedélyeztetés,
Önkormányzata eszközök, bútorok
stb.)
8. Veszprém
Egyéb a projekt 2 150 640
Megyei
Jogú végrehajtásával
Város
összefüggı
Önkormányzata (általános) költségek
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
3.4. A Projekt elırehaladásáról és eredményeirıl szóló idıszaki beszámolókat, záró
beszámolót (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a
Konzorciumvezetı állítja össze, és küldi el a Közremőködı Szervezetnek.
3.5. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezetı
állítja össze és küldi el a Közremőködı Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés
összeállításához
szükséges,
a
támogatási
szerzıdésben
meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetınek küldik meg. A dokumentumokat és
számlákat a támogatási szerzıdésben meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelıen kell elküldeni a Konzorciumvezetınek.
A Közremőködı Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra esı,
Közremőködı Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a
Konzorciumvezetı 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott
számlára esı, a Közremőködı Szervezet által jóváhagyott támogatást a
Közremőködı Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra.
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Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelızı ellenırzés alapján
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság,
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességő, meg nem
fizetett köztartozása van, emiatt a Közremőködı Szervezet az adott Tagra jutó
támogatás folyósítását felfüggeszti.
3.6. Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerzıdés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerzıdésszegés miatt
visszakövetelt összeget közvetlenül a Közremőködı Szervezet részére visszafizetni, a
Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerzıdés megszegésében a Tagok milyen mértékben mőködtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott idıpontig
nem teljesítik, a Közremőködı Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal
szemben érvényesítheti.
3.7. A Tagok a 2007–2013 programozási idıszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §
(8) bekezdése alapján biztosíték nyújtására nem kötelezettek.
3.8. A konzorcium nem jogi személy.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése a Konzorciumvezetı
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredı károkért a Támogató és a
Közremőködı Szervezet irányában a Konzorciumvezetı tartozik felelısséggel. A
Konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése körében a Konzorciumvezetı a
támogatási szerzıdésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a
Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben
fennálló felelısségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerzıdés teljesítésének idıtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók nevérıl, postacímérıl, telefon és
telefax-számáról, elektronikus levélcímérıl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását
követıen öt munkanapon belül tájékoztatják egymást.
5. A Konzorcium képviselete
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A Konzorciumot a Közremőködı Szervezet és a Támogató felé a
Konzorciumvezetı, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérı megállapodása
hiányában a Konzorciumvezetı képviseli. Jogszabály alapján ellenırzésre jogosult
szervek felé a Tag törvényes képviselıje a Tagot önállóan képviselheti. Az
ellenırzésrıl köteles a Konzorciumvezetıt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy
telephelyén lefolytatott helyszíni ellenırzés során jelen lehet. Amennyiben a
Projekttel kapcsolatban harmadik személyek a Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag
köteles errıl elızetesen, a tájékoztatás megadása elıtt értesíteni a
Konzorciumvezetıt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárásokat a
Konzorciumvezetı folytatja le.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A beruházás megvalósításával, Konzorciumvezetı tulajdonában lévı a 8200
Veszprém, Kemecse u. 1. szám alatti ingatlan és beszerzett eszközök a jelenlegi
tulajdonviszonyoknak megfelelıen a továbbiakban is a Konzorciumvezetı tulajdonát
képezik, a Központot arra ingyenes használati jog illeti meg. A projekt megvalósítását
követıen az ingatlan és eszközök vonatkozásában az üzemeletetési, karbantartási
feladatokat a Konzorciumvezetı látja el.
A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövı
dolgok, eszközök, szellemi termékek tulajdonjoga a Központ illetve intézményi
szervezeti egysége tulajdonát képezi, a kezelıi feladatokat a továbbiakban a Központ
szervezeti egységén keresztül látja el.
A projekt megvalósítása során a Támogatási szerzıdésben biztosított támogatás
felhasználásával létrejövı vagyontárgyakra a Támogatási szerzıdés aláírását követı 5
(öt) évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalom
a konzorcium minden tagjára vonatkozik.
8. A tagság megszőnése
8.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerısíti, hogy a Projekt
megvalósításában részt kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan
együttmőködnek.
8.2. A Konzorciumvezetı nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Központ a
Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerzıdésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását
követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
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8.3. A Konzorciumvezetı felmondással a Konzorciumból abban az esetben jogosult
kizárni a másik Tagot, ha annak tevékenysége, mőködése a projekt megvalósítását
akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
8.4. A Központ kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszőnése a jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszőnését eredményezi, amely esetben
projektgazdává kizárólagosan a Konzorciumvezetı válik.
8.6. A Központ kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén
köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetıvel a Projekt céljának elérése
érdekében.
A Központ köteles a Konzorciumvezetınek a kiválás idıpontját megelızıen a
rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul,
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységrıl és az elvállalt,
de kiválásáig el nem végzett tevékenységekrıl beszámolni. A feladat átadás-átvételrıl
jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a Tagok írnak alá.
A Központot a kiválást követıen is, a támogatási szerzıdés megszőnéséig terheli a
támogatási szerzıdésben meghatározott dokumentum-megırzési kötelezettség,
ellenırzés-tőrési kötelezettség.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását
igényli, amelyhez a Közremőködı Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást
a támogatási szerzıdésben a támogatási szerzıdés kedvezményezett általi
módosítására elıírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közremőködı Szervezettıl.
9. A Megállapodás megszőnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerzıdés megszőnése jelen
Megállapodás megszőnését vonja maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszőnik, ha a Tagok száma egyre csökken.
9.2. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelezı tartalma csak írásban
módosítható, melyhez a Közremőködı Szervezet hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulást a támogatási szerzıdésben a támogatási szerzıdés kedvezményezett
általi módosítására elıírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közremőködı
Szervezettıl.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik egymást. A Konzorciumvezetı ezekrıl a
változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti
a Közremőködı Szervezetet.
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9.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai
10.1 A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának
és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelıs
személy(ek)rıl, illetve testület(ek)rıl a Konzorciumvezetı rendelkezik.
10.2. A Projekt megvalósulása során keletkezett valamennyi dokumentáció a
Konzorciumvezetınél marad, azt a Konzorciumvezetı kezeli, tárolja, tartja nyilván.
10.3 A Központ a Projekt megvalósítására saját pénzügyi forrással nem rendelkezik,
így a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további kötelezettséget a
projekt megvalósításához nem vállal.
10.3. A Tagok megegyeznek abban, hogy a projekt során elért eredmények további
folyamatos fenntartását a Konzorcium biztosítja. A fenntartási idıszakban a Tagok
között felmerült költségek megosztásáról, annak mértékérıl és módjáról a Tagok
külön állapodnak meg.
10.4. A projekt menedzsment költségei közül pénzügyi menedzser, a
projektasszistens, a laborvezetı és a három laboráns személyi juttatásait, illetve
bérjárulékait a Központ fizeti, illetve utalja át az érintetteknek. Fenti juttatásokat a
Konzorciumvezetı a nála vezetett számláról köteles a Központ számlaszámára
átutalni a projekt lezárásáig.

11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A
Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezetı a Megállapodás hatályba
lépését követıen a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a
Közremőködı Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és aláírási címpéldányaikkal
igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és
aláírására. Aláíró képviselık kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részérıl a
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek,
tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek
semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részérıl megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a területileg illetékes
Bíróság illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták.
Konzorcium Vezetıje

Konzorciumi Tag

Porga Gyula
polgármester
Név
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Szauer István
tankerületi igazgató
Név
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Veszprémi
Tankerülete
Szervezet

P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………
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2.

sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának ”A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” tárgyú pályázati
felhívására TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0061 azonosító számon regisztrált pályázatot
nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató)
Humán Erıforrási Programok Irányító Hatósága a 2012. december 21-én kelt, K2012-TÁMOP-3.1.3.-11/2.-0529336/130
iktatószámú támogató levél szerint
támogatásban részesített.
A projekt címe: Természettudományos Közoktatási Laboratórium kialakítása a
Veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban (továbbiakban Projekt), melynek
megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft., mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet)
támogatási szerzıdést köt a Konzorcium tagjaival.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi
konzorciumi együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerzıdı felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734202
Adószáma: 15734202-2-19
Aláírásra jogosult képviselıje: Porga Gyula polgármester
Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Veszprém
Számlaszáma: 11748007-15430001-16000009
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ)
Postacím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
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Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656
Adószám: 15799658-2-41
Aláírásra jogosult képviselıje: Szauer István tankerületi igazgató
Számlavezetı pénzintézet: Magyar Állam Kincstár
Számlaszáma: 10048005-00331346-00000000
A Konzorcium Tagjai maguk közül a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
tagot választották a Konzorcium vezetıjévé (továbbiakban Vezetı). A Vezetı
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttmőködési Megállapodással megerısítik.
A Vezetı a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelı
mőködtetése érdekében koordinálja a Konzorcium mőködését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közremőködı Szervezet
által a Vezetı részére megküldött támogatási szerzıdés rendelkezéseit és annak
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá tudomásul
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelezı
érvényőek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
lezárását követıen a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerzıdésben leírtaknak megfelelıen a fenntartási
idıszakban is együttmőködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános
felhatalmazást a Vezetınek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerzıdést
és annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a
támogatási szerzıdés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetıt fel
kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejőleg benyújtott
meghatalmazással teheti meg.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülı
kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és szakmai
elırehaladást igazoló, a támogatási szerzıdésben meghatározott dokumentumok
összessége) a Vezetın keresztül nyújtják be a Közremőködı Szervezet részére.
Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a
Közremőködı Szervezet – a benyújtó személyétıl függetlenül – az egyablakos
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rendszernek megfelelıen kizárólag a Vezetıvel tartja a kapcsolatot. Vezetı köteles a
kifizetési igénylés elbírálásával kapcsolatban érkezı minden tájékoztatást, észrevételt
– így különösen a hiánypótlásra vonatkozó felhívást – az érintett tagnak
haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítésérıl határidın belül gondoskodni.
Tagok megállapodnak, hogy a projekt zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylést a
Vezetı részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére nézve
összeállított és teljes körő záró kifizetési igénylést a Közremőködı Szervezet részére
nevükben és helyettük benyújtsa.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai
beszámolókat - így különösen az idıszaki beszámolót az idıközi kifizetési
kérelemmel, záró beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási
jelentést - nevükben a Vezetı nyújtsa be a Közremőködı Szervezet részére.
Bármely Vezetı által tett nyilatkozat megtétele elıtt a Vezetı biztosítja, hogy a Tagok
a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan idıben, hogy a nyilatkozatot a
Közremőködı Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerzıdésben meghatározott
határidıben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerzıdés módosítása válik szükségessé, a módosítás
Közremőködı Szervezetnél történı kérelmezését megelızıen a Tagok egyeztetni
kötelesek egymással. A Vezetı köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közremőködı
Szervezet által küldött támogatási szerzıdés módosításának tervezetét elfogadják.
A Vezetı a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közremőködı
Szervezettel megkötött támogatási szerzıdés eredeti példányait és annak esetleges
módosításait a támogatási szerzıdés minden fél által aláírt példányainak kézhezvételét
követı 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttmőködni, egymás jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elısegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A konzorcium minden egyes tagja az egymás közötti viszonyban felelısséggel
tartozik a támogatási szerzıdésben meghatározott, általa megvalósítandó projektrész
szerzıdésszerő teljesítéséért.
A szerzıdés teljesítéséért a konzorcium 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 23. § (5)
bekezdése alapján felelıs.
A Vezetı kötelezi magát arra, hogy a Közremőködı Szervezetnek, a Támogatónak,
és a Projekt megvalósításának ellenırzésére jogszabály és a támogatási szerzıdés
alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közlésérıl a Tagokat tájékoztatja.
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A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetıt, ha a Projekt keretében
általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy
késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményrıl, amely a Projekt
megvalósítását befolyásolja. E tájékoztatást a vezetı haladéktalanul közli a
közremőködı szervezettel.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetıtıl, a Vezetı felhívására a Tagok kötelesek a Projekt
keretében általuk vállalt tevékenységrıl a megfelelı információt olyan határidıben
megadni, hogy a Vezetı a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató által
megszabott határidıben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Tag neve

Feladat

Veszprém Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Veszprém Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

I. Projekt elıkészítés:

II.Projektmenedzsment:
igénybe vett szolgáltatások
költségei
bérköltség
bérjárulékok
Klebelsberg
II. Projektmenedzsment
Intézményfenntartó (projektasszisztens
Központ
bérköltség és –járulékai):
bérköltség
bérjárulék
Klebelsberg
III. Projekt szakmai
Intézményfenntartó megvalósítása
Központ
Veszprém Megyei IV. Célcsoport számára
Jogú
Város biztosított támogatások:
Önkormányzata
igénybe vett szolgáltatások
költségei
Klebelsberg
IV. Célcsoport számára
Intézményfenntartó biztosított támogatások:
(helyettesítés bérköltség és
Központ
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A feladatra
jutó
elszámolható
költség
összege
17 502 395

A feladatra
jutó
támogatás
összege

9 779 000
2 432 672
656 832

12 868 504

1 559 800
421 146

1 980 946

15 654 400

15 654 400

7 975 000

7 975 000

1 944 000
524 880

2 468 880

17 502 395

–járulékai):
7.

Veszprém Megyei V.Projekt
164 999 152
Jogú
Város megvalósításához
Önkormányzata
igénybevett
szolgáltatások (oktatás és
továbbképzés költségei,
egyéb szakmai tanácsadás,
rendezvényszervezés)
Veszprém Megyei VI.Egyéb szolgáltatások 11 306 925
Jogú
Város
Önkormányzata
Veszprém Megyei V.B eruházás (ERFA) 103 489 363
Jogú
Város között elszámolni kívánt
Önkormányzata
tevékenységek

8.
9.

Mindösszesen

338.245.565

164 999
152

11 306 925
103 489
363
338.245.565

A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat
egyidejő átadásával, a támogatási szerzıdés módosításával lehetséges.
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak.

Tag neve

1. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
a
2. Klebelsberg
Intézményfennt
artó Központ

hozzájárulás
formája

Tag
önrészének
hozzájár %-os aránya
ulás
a tag
összege elszámolható
költségéhez
képest

Nem releváns.
A projekt
támogatási
intenzitása
100%.
Nem releváns.
A
projekt
támogatási
intenzitása
100%.

Tag
támogatási
intenzitása

0

0%

100 %

0

0%

100 %

3.5. A Projekt elırehaladásáról és eredményeirıl szóló projekt idıközi és záró
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt beszámolók)
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a Konzorcium tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vezetı
állítja össze, és küldi el a Közremőködı Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt idıközi beszámolóval még le nem
fedett idıszakban elvégzett tevékenységeik elırehaladásáról a projekt idıközi
beszámolóval Közremőködı Szervezet részére történı, a tagokkal megállapodott
ütemezés szerinti benyújtásának határidejét megelızı 15 munkanappal kötelesek
beszámolni a Vezetı részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerzıdésben elıírt
mellékleteket.
A Vezetı gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az idıközi
beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részérıl
a Közremőködı szervezet irányába.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok önállóan állítják
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. Minden tag (a vezetı is) saját
elszámolási dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltı
rendszerben. A Tag által aláírt kifizetési kérelmet, a kapcsolódó dokumentumokat és
számlákat a támogatási szerzıdésben meghatározott alakiságoknak megfelelıen kell
elküldeni a Vezetınek, illetve ezen a módon kell benyújtani a Közremőködı
Szervezetnek. A Vezetı az EMIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési
dokumentációt küldi meg a Közremőködı Szervezet részére.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott
számlára esı, a közremőködı szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató
közvetlenül utalja át részükre a Támogatási szerzıdésben meghatározott
bankszámlájukra.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb
annak a támogatási aránynak megfelelı támogatási összeget utal a Tag részére,
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan
meghatározott, valamint amelyet a támogatási szerzıdés vonatkozó pontja a Tag
egyedi részletes költségvetésének vonatkozásában a tag számára mint maximálisan
meghatározott támogatást megjelöl.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelızı ellenırzés alapján
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (nemzeti adó- és
vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességő, meg
nem fizetett köztartozása van, a Közremőködı Szervezet a támogatás folyósítását
felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, köztartozásának
rendezését a Közremőködı Szervezet által elıírt módon nem igazolja.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. §
24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerzıdésben,
207

illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közremőködı Szervezet a
kifizetési kérelemben szereplı egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a
támogatás összegét, a közremőködı szervezet nem utal vagy csökkentett összegben
utal az ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövetı vagy felelıs Tag részére.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerzıdés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerzıdésszegés miatt
visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közremőködı Szervezet erre irányuló
felszólításában foglaltak szerint. A közremőködı szervezet a szabálytalanságot vagy
szerzıdésszegést elkövetı Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és e
felszólítást egyidejőleg tájékoztatásul továbbítja a Vezetı részére.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerzıdés megszegésében a Tagok milyen mértékben mőködtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott idıpontig
nem teljesítik, a Közremőködı Szervezet a még fennálló követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése a Vezetı kötelezettsége.
Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredı károkért a Támogató és a közremőködı
szervezet irányában a Vezetı tartozik felelısséggel. A Konzorcium fenntartása és
megfelelı mőködtetése körében a Vezetı a támogatási szerzıdésben meghatározott
cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium
munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelısségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerzıdés teljesítésének idıtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és
telefax-számáról, elektronikus levélcímérıl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását
követıen öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetıt. A
Konzorciumvezetı a kapcsolattartók nevérıl és elérhetıségérıl tájékoztatja a
Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának elırehaladásával
kapcsolatos teendıket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezetı kijelölt
kapcsolattartója hívja össze.
A szóbeli egyeztetésrıl emlékeztetıt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezetı
kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követı öt munkanapon belül megküld a Tagok
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kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetıt a Közremőködı Szervezet bármikor
kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közremőködı Szervezet és a Támogató felé a Vezetı, más,
harmadik személyek felé a Tagok eltérı megállapodása hiányában a Vezetı képviseli.
Jogszabály alapján ellenırzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselıje a
Tagot önállóan képviselheti. Az ellenırzésrıl köteles a Vezetıt értesíteni, aki a Tag
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenırzés során jelen lehet.
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles errıl elızetesen, a tájékoztatás megadása elıtt
értesíteni a Vezetıt.
Jelen konzorcium nevében a Vezetı által a közremőködı szervezet irányában tett
nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.
A közremőködı szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történı
kapcsolattartása a Vezetın keresztül történik.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelıs személy(ek)rıl,
illetve testület(ek)rıl a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett,
illetve létrejövı dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra.
A beruházás megvalósításával, Konzorciumvezetı tulajdonában lévı a 8200
Veszprém, Iskola u. 4. szám alatti ingatlan és beszerzett eszközök a jelenlegi
tulajdonviszonyoknak megfelelıen a továbbiakban is a Vezetı tulajdonát képezik, a
Központot arra ingyenes vagyonkezelıi jog illeti meg. A projekt megvalósítását
követıen az ingatlan és eszközök vonatkozásában az üzemeltetési, karbantartási
feladatokat a mőködtetı látja el.
A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövı
dolgok, eszközök, szellemi termékek tulajdonjoga a Központ illetve intézményi
szervezeti egysége tulajdonát képezi, a kezelıi feladatokat a továbbiakban a Központ
szervezeti egységén keresztül látja el.
A projekt megvalósítása során a Támogatási szerzıdésben biztosított támogatás
felhasználásával létrejövı vagyontárgyakra a Támogatási szerzıdés aláírását követı 5
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(öt) évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalom
a konzorcium minden tagjára vonatkozik.
8. A tagság megszőnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerısíti, hogy a Projekt megvalósításában
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttmőködik a többi
taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási
szerzıdésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény
folytán nem képes.
8.2. A Vezetı kilépése szándéka esetén a kilépést megelızıen a konzorciumvezetıi
pozíció átadásának meg kell történjen. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
konzorcium vezetését az erre irányuló szerzıdésmódosításban meghatározott
idıponttól más Tag lássa el.
8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek
tevékenysége, mőködése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszőnése nem
eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszőnését, kivéve, ha ennek
következtében a Tagok a támogatási szerzıdésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerzıdéstıl
elállnak.
8.5. Ha a konzorciumból kilépı, kizárt vagy jogutód nélkül megszőnı Tag által vállalt
kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra
tehetnek javaslatot a Támogatónak. A belépı Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt
követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Vezetıvel a Projekt céljának elérése érdekében. A
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetıjének a kiválás idıpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységrıl és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekrıl
beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen –
használatába kapott vagyontárgyat a Vezetınek haladéktalanul, ellenszolgáltatás
nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételrıl, a beszerzett vagyontárgyakról és
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a fennálló pénzügyi kötelezettségekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezetı,
a kilépı tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A konzorciumból kilépı Tagot a kiválást követıen is, a támogatási szerzıdés
megszőnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerzıdésben
meghatározott dokumentum-megırzési kötelezettség, ellenırzés-tőrési kötelezettség,
a kiválás idıpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását
igényli. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a
Közremőködı Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási
szerzıdésben a támogatási szerzıdés kedvezményezett általi módosítására elıírt
szabályok szerint kell kérelmezni a Közremőködı Szervezettıl. A 8.1-8.6 pontban
foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerzıdést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszőnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi.
9.2. A jelen Megállapodás megszőnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban
megadott minimális tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépı, kizárt
vagy jogutód nélkül megszőnı tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon
belül a konzorcium és azt a Támogató jóváhagyja.
9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közremőködı
Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerzıdésben a
támogatási szerzıdés kedvezményezett általi módosítására elıírt szabályok szerint
kell kérelmezni a Közremőködı Szervezettıl.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. Az adatok
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetıt.
A Vezetı ezekrıl a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok
benyújtásával legkésıbb a változással érintett tag tudomásszerzésétıl számított 30
napon belül értesíti a Közremőködı Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai
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10.1 A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárásokat a Vezetı
folytatja le, a közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az
eljárások során hozott döntésekért felelıs személy(ek)rıl, illetve testület(ek)rıl a
Vezetı rendelkezik.
10.2. A Projekt megvalósulása során keletkezett valamennyi dokumentáció a
Konzorciumvezetınél marad, azt a Vezetı kezeli, tárolja, tartja nyilván.
10.3. A Tagok megegyeznek abban, hogy a projekt során elért eredmények további
folyamatos fenntartását a Konzorcium biztosítja. A fenntartási idıszakban a Tagok
között felmerült költségek megosztásáról, annak mértékérıl és módjáról a Tagok
külön állapodnak meg.
10.4. A személyi jellegő ráfordítássokkal járó szakmai tevékenységek (pl. szaktanárok,
laboránsok foglalkoztatása) koordinálása a Központ feladata. Az egyéb szakmai
tevékenységek (képzés, tananyagfejlesztés, stb.) tekintetében a Vezetı szerzi be a
tevékenységek megvalósulásához szükséges eszközöket. A Tagok megállapodnak
abban, hogy a Projekt szakmai tevékenységeinek elıkészítése és megvalósítása
érdekében a konzorciumi partnerek közös egyeztetést folytatnak le, és e tekintetben a
Központ Veszprémi Tankerülete véleményezési és egyetértési joggal bír.
10.5. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projektre vonatkozóan a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vállalja az általa megvalósított feladatokhoz kapcsolódó
indikátorok teljesítését a projektmegvalósítás záró dátumáig és a fenntartási
idıszakban. A tagi szintő indikátortáblát a Támogatási Szerzıdés tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
11.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A
Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezetı a Megállapodás hatályba
lépését követıen a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a
Közremőködı Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és aláírási címpéldányaikkal
igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és
aláírására. Aláíró képviselık kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részérıl a
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek,
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tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek
semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részérıl megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Veszprémi
Járásbíróság, illetve értékhatártól függıen a Veszprémi Törvényszék illetékességét
kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták.
Konzorcium Vezetıje

Konzorciumi Tag

Porga Gyula
polgármester
Név
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Szauer István
tankerületi igazgató
Név
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Veszprémi
Tankerülete
Szervezet

P.H.
Aláírás dátuma:

P.H.
Aláírás dátuma:

……………………………
……………………………
3.

sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

pályázati programok átadás-átvétele lezárt, a fenntarthatósági szakaszban
lévı pályázatok esetén
amely létrejött egyrészrıl
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviseli: Porga Gyula polgármester
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törzsszám: 734202
adóigazgatási azonosító száma: 15734202-2-19
bankszámlaszáma: 11748007-15430001
statisztikai számjele: 15734202-8411-321-149
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviseli: Szauer István tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: MÁK 10048005-00331346-00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevı szervként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január
1-jei hatállyal Átvevıt jelölte ki. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétıl az Átvevı fenntartásába és
mőködtetésébe kerülı köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos
mőködtetıi, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevı veszi át.
II.
A 2012. évi - a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló - CLXXXVIII. törvény 16-18. §-a
értelmében az intézmény átadás-átvétele során a megállapodásban rendelkezni kell az
e törvény hatálybalépésekor folyamatban levı (beleértve a kötelezı fenntartási
idıszakot is), az önkormányzati fenntartó, mint projektgazda hazai vagy európai
uniós forrásból társfinanszírozott, az intézmény szakmai feladatát vagy az átvételre
kerülı köznevelési feladatot érintı projektek átadás-átvételérıl.
Fentiek értelmében Felek megállapodnak az alább részletezett pályázati programok
(projektek) Átadó (mint jogelıd projektgazda) részérıl Átvevı (mint jogutód
projektgazda) részére történı tételes átadásáról a következık szerint.
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Átadás-átvétellel érintett projekt:
Sorszám

1.

Projekt Projekt címe
Státusza
Tárgya Összköltsége Vállalt
azonosító
(folyamatban (infra.,
saját
száma
lévı,
tartalomf.,
erı
fenntartási
vegyes)
összege
idıszakban
álló)
fenntartás
vegyes
195037413Ft 0 Ft
TIOPA
1.1.1pedagógiai,
07/1módszertani
/2008reformot
0986
támogató

informatikai
infrastruktúra
fejlesztése

Az átvett projektekben hivatalos képviselıként a tankerületi igazgató jár el, ezáltal a
hivatalos képviselı neve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületi Igazgató (továbbiakban KIK). A továbbiakban a pályázat hivatalos
képviselıjeként a KIK-et kell feltüntetni.
A projekt pénzügyi és szakmai képviseletét, felügyeletét továbbiakban a KIK látja el.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadásra kerülı projekt teljes (eredeti)
dokumentációját a jelen megállapodás 1. számú mellékleteként szereplı lista alapján –
jelen megállapodás aláírásával egy idıben - Átvevı részére átadja, illetve a támogató
felé a szükséges bejelentés(ek) során Átvevıvel a továbbiakban is együttmőködik.
A projekt fenntartásáért, a jelentések elkészítéséért a továbbiakban a KIK a felelıs.
A projekteredmények fenntarthatóságát a KIK vállalja a pályázatban megjelölt
határidıig: 2017. április végéig.
Veszprém, 2013. március
…………………………………..
…………………………………..
Porga Gyula polgármester
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata
Tankerület

Szauer István igazgató
KIK Veszprémi
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Ellenjegyzés:
…………………………………..
…………………………………..
Scher Ágota .....................................
Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata
Tankerület

Csiszárné Páricsi Mariann
KIK
Veszprémi

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı hazai és Európai
Uniós társfinanszírozású pályázati programok jogutódjának meghatározásáról szóló
megállapodás 1. számú melléklete
Ellenırzı lista az átadás-átvétellel érintett projektek teljességérıl
Projekt címe és azonosító száma:
Szükséges dokumentumok megnevezése

Beadott pályázati dokumentáció (a projekt adatlap pdf
formátumban, és a költségvetési táblázat excel formátumban,
továbbá benyújtott pályázat feladását igazoló levél,
befogadó/elutasító levél)
A hiánypótláshoz beadott dokumentáció (hiánypótlási felhívás,
hiánypótlási dokumentáció)
Az elektronikus felülethez (EMIR) történı hozzáférés (pályázati
azonosító, jelszó)
Támogatói döntés igazolása
Támogatási szerzıdés aláírt példánya, elfogadott költségvetés
A projekthez tartozó bankszámlával kapcsolatos iratok
(bankszámlanyitás, havi egyenlegközlık, stb.)
Az elıleg igénylésével kapcsolatos dokumentáció, elszámolás
az elıleg felhasználásról
Megkötött szállítói, illetve bérleti (terem, eszköz, stb.)
szerzıdések, a szerzıdéskötést megelızıen bekért árajánlatok
Elérhetıségi lista a projektben közremőködı alvállalkozókhoz,
szállítókhoz
Projektmenedzsmenttel és a szakmai megvalósítókkal
kapcsolatos személyi kifizetésesekkel kapcsolatos
munkaszerzıdések, megbízások, az elvégzett feladatról szóló
teljesítésigazolások
Teljesítésigazolások és a megvalósult feladatokról készült
számlák, kifizetéseket igazoló dokumentumok (Pl: terhelési
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Rendelkezésre
áll-e?
(I/N/Nem
releváns)
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

összesítı)
A projekthez kapcsolódó fontosabb elektronikus és papír alapú
levelezések, meghívók, tájékoztatók, stb.
Közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok (amennyiben
releváns)
Kifizetési kérelmek, Projekt Elırehaladási Jelentések és az
esetleges hiánypótlás dokumentumai
A projekt megvalósítása közben a bevont intézményekkel illetve a
kedvezményezettel kapcsolatban bekövetkezett esetleges
változások dokumentumai (pl: alapító okirat módosítása,
változásbejegyzési kérelem, személyi változások, stb.)
A projekt megvalósítása során keletkezett szakmai anyagok,
dokumentációk (pl: tanulmányok, szakértıi anyagok,
munkanaplók, képzési dokumentációk, képek, videók, stb.)
A beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos iratok, leltár
(árajánlatkérések, jótállás, számla stb.)
A projekt közben indított esetleges szabálytalansági eljárás
dokumentumai (feljegyzések, vizsgálat elrendelése,
szabálytalansági vizsgálati jegyzıkönyv, intézkedési terv)
Projekt Zárójelentés, záró kifizetési kérelem
Fenntartási idıszakban lévı projektek esetében a fentieken
túlmenıen a fenntartási jelentések, illetve az esetleges ellenırzések
jegyzıkönyvei

I
I
I
I

I
I
Nem releváns
I
nem releváns

Kelt: Veszprém, 2013. március
Átadó

Átvevı
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