J E GY Z İ K Ö NY V
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Tulajdonosi Bizottsága
2013. április 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II.
emelet 206-os tárgyalója.
Jelen vannak: Czaun János
a bizottság elnöke
Stigelmaier Józsefné a bizottság alelnöke
Takács László
a bizottság tagja
Brantmüller László
a bizottság tagja
Demeter Sándor
a bizottság tagja
Kele-Mayer Erzsébet a bizottság tagja
A bizottsági ülésen részt vettek:
Brányi Mária
Dr. Kónya Norbert
Horváth Gábor
Józsa Tamás
Szeivolt Erzsébet
Göttlinger László
Borbás Tamás
Darabos Kornél

alpolgármester
jogász
fıépítész
csoportvezetı
ügyintézı
VKSZ Zrt vezérigazgató
VKSZ Zrt csoportvezetı
MNV Zrt irodavezetı- helyettes

Czaun János a bizottság elnöke: Köszöntötte a jelenlévıket. A bizottság
határozatképes, mert hat fı jelen van. Nagy Piroska elızetesen jelezte, hogy késni
fog. Most az a helyzet állt elı, hogy a saját lejárt határidejő határozatokról szóló
elıterjesztése ügyében sürgısségi indítványt adott be. Kéri, hogy szavazzanak a
sürgısségi indítványról.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
103/2013. (IV. 18.) számú határozata
a sürgısségi indítvány a lejárt határidejő határozatokról

Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága a „Jelentés a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról” címő elıterjesztésre vonatkozó sürgısségi indítványt
befogadta
Czaun János a bizottság elnöke: Ismertette a meghívóban szereplı napirendet:
1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi
zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
módosítása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
4. A) Veszprém Csererdı területe egy részének településrendezési tervi
módosításához kapcsolódó Településrendezési Szerzıdés jóváhagyása
B) 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 Csererdı területe egy
részének módosítása)
Az elıterjesztés elıadója:

Horváth Gábor városi fıépítész

5. A) Elızetes döntés a Veszprém, Kossuth u. 8 hrsz.-ú Bástya Üzletház
tömbjét
érintı településrendezési tervi módosításhoz kapcsolódó
megállapodásról
B) Elızetes
döntés
módosításáról

Veszprém

településrendezési

eszközeinek

C) Döntés a Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól Veszprém több területét érintı településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatban
Az A) pont elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

A B-C) pontok elıadója:

Horváth Gábor városi fıépítész
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6. Döntés pályázat benyújtásáról az Államreform Operatív Program

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levı önkormányzatok
számára” címő konstrukció pályázati felhívására
Az elıterjesztés elıadói:

Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı

7. A Veszprém 27/A/4 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Kossuth u. 1.
szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
8. Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. szerinti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
9. A Veszprém, 1121 hrsz. Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
10. A veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz.-ú, belterületen elhelyezkedı
(Veszprém, Bakony Mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak
ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
11. A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.
vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz.-ú (Szabadság tér 15. szám alatti)
iroda és raktár valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló 4944 hrsz.-ú (Mártírok u. 11. szám alatti) iroda
funkciójú ingatlanok tulajdonjogának „csere” jogcímen
történı
átruházásának a jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
12. Veszprém, 96/1-11 vízmő éHTR kábeleinek átforgatása a 96/1-141
Betekints transzformátor állomásba beruházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás csoportvezetı
13. A Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
14. A Veszprém, Bolgár Mihály utca 3210/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
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15. A Veszprém, Ipar utca 1950/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
16. A Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
17. A Veszprém, 2196 hrsz-ú ingatlant érintı telekalakítás
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
18. A Veszprém, 9562 hrsz. alatti - természetben Gyulafirátóton elhelyezkedı
– ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat részére
történı felajánlása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
19. A Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636 hrsz.-ú
ingatlanok telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdésének jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
20. A Veszprém, Kalmár tér 12. 3. emelet 12 ajtószám alatt található lakásra
Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatósága által
megjelölt bérlı megnevezése – Schubertné dr. Lappert Mónika Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
21. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 15. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kanizsai Julianna kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
22. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 2. emelet 24. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kemény Ferencné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
23. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 12. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kondás István kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
24. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 1. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Bontó László kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
25. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107. ajtószám alatti lakásban
lakó Németh Jánosné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
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Az elıterjesztés elıadója:

Czaun János a bizottság elnöke

26. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 205. ajtószám alatti lakásban
lakó Czimondor László és Czimondor Lászlóné kérelme újabb
szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
27. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 302. ajtószám alatti lakásban
lakó Pintér Éva kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
28. A Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 9. emelet 49. ajtószám alatti lakásban
lakó Keserő Miklósné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
29. A Veszprém, Pajta u. 10. 5 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Pajta u. 10. 6 ajtószám alatti lakásra bérleti
szerzıdés jóváhagyása – Berta Sándor, Kancsó Anikó Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
30. A Veszprém, Pápai u. 37. 1. emelet 1 ajtószám alatti lakás bérleti
szerzıdésének módosítása – Rupa István Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
31. A Veszprém, Jutasi u. 3. 1. emelet 2 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Veszprém, Stromfeld 9/ F 1. emelet 2.
ajtószám alatti lakásra bérleti szerzıdés jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
32. Döntés csatlakozási szándékról az „Energia Autonóm Városi területek”
címő nemzetközi pályázathoz
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Zárt ülés javasolt
33. Állásfoglalás „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2012. évre
vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról és 2013. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
34. Egyebek
Czaun János a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a meghívóban
szereplı sorrendtıl eltérıen elsıként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-vel
5

kötendı szerzıdéssel kapcsolatos napirendet, majd zárt ülés keretében a VKSZ Zrt
beszámolóját javasolja megtárgyalni. Az elmondott kiegészítéssel szavazásra
bocsátotta a meghívóban szereplı napirendi javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
104/2013. (IV. 18.) számú határozata
a bizottság 2013.04.18-i napirendjének elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága az elnök elıterjesztése alapján
a 2013.04.18-i ülésnapirendet az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés:
1. A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.
vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz-ú (Szabadság tér 15. szám alatti)
iroda és raktár valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló 4944 hrsz-ú (Mártírok u. 11. szám alatti) iroda funkciójú
ingatlanok tulajdonjogának „csere” jogcímen történı átruházásának a
jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Zárt ülés:
2. Állásfoglalás „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2012. évre
vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról és 2013. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Nyilvános ülés
3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi
zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
módosítása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
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5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
6. A) Elızetes döntés a Veszprém, Kossuth u. 8 hrsz.-ú Bástya Üzletház
tömbjét érintı településrendezési tervi módosításhoz kapcsolódó
megállapodásról
B) Elızetes
döntés
módosításáról

Veszprém

településrendezési

eszközeinek

C) Döntés a Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól Veszprém több területét érintı településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatban
Az A) pont elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

A B-C) pontok elıadója:

Horváth Gábor városi fıépítész

7. A Veszprém 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth u. 1.
szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
8. Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. szerinti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
9. A Veszprém, 1121 hrsz. Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
10. A veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz.-ú, belterületen elhelyezkedı
(Veszprém, Bakony Mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak
ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
11. Döntés csatlakozási szándékról az „Energia Autonóm Városi területek”
címő nemzetközi pályázathoz
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
12. A)Veszprém Csererdı területe egy részének településrendezési tervi
módosításához kapcsolódó Településrendezési Szerzıdés jóváhagyása
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 241/2003.
(XII.18.) Kh. módosítása és Veszprém Megyei Jogú Város Helyi
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Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 61/2003.
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása (Veszprém Csererdı
területe egy részének módosítása)
Az elıterjesztés elıadója:

Horváth Gábor városi fıépítész

13. Döntés pályázat benyújtásáról az Államreform Operatív Program

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levı önkormányzatok
számára” címő konstrukció pályázati felhívására
Az elıterjesztés elıadói:

Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı

14. Veszprém, 96/1-11 vízmő éHTR kábeleinek átforgatása a 96/1-141
Betekints transzformátor állomásba beruházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás csoportvezetı
15. A Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
16. A Veszprém, Bolgár Mihály utca 3210/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
17. A Veszprém, Ipar utca 1950/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
18. A Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
19. A Veszprém, 2196 hrsz.-ú ingatlant érintı telekalakítás
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
20. A Veszprém, 9562 hrsz. alatti – természetben Gyulafirátóton
elhelyezkedı – ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat
részére történı felajánlása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
21. A Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636 hrsz.-ú
ingatlanok telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdésének jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
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22. A Veszprém, Kalmár tér 12. 3. emelet 12 ajtószám alatt található lakásra
Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatósága által
megjelölt bérlı megnevezése – Schubertné dr. Lappert Mónika Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
23. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 15. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kanizsai Julianna kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
24. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 2. emelet 24. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kemény Ferencné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
25. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 12. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kondás István kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
26. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 1. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Bontó László kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
27. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107. ajtószám alatti lakásban
lakó Németh Jánosné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
28. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 205. ajtószám alatti lakásban
lakó Czimondor László és Czimondor Lászlóné kérelme újabb
szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
29. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 302. ajtószám alatti lakásban
lakó Pintér Éva kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
30. A Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 9. emelet 49. ajtószám alatti lakásban
lakó Keserő Miklósné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
31. A Veszprém, Pajta u. 10. 5 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Pajta u. 10. 6 ajtószám alatti lakásra bérleti
szerzıdés jóváhagyása – Berta Sándor, Kancsó Anikó Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
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32. A Veszprém, Pápai u. 37. 1. emelet 1 ajtószám alatti lakás bérleti
szerzıdésének módosítása – Rupa István Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
33. A Veszprém, Jutasi u. 3. 1. emelet 2 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Veszprém, Stromfeld 9/ F 1.emelet 2.
ajtószám alatti lakásra bérleti szerzıdés jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
34. Egyebek
Nagy Piroska a bizottság tagja 13,09 órakor megérkezett.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt a napirend
tárgyalása elıtt a „Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról” címő
elıterjesztésben lévı határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
105/2013. (IV.18.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
68/2013. (II.21.), 73/2013.(II.21.), 76/2013. (III.21.), 77/2013. (III.21.),
78/2013.(III.21.), 79/2013.(III.21.), 88/2013.(III.21.), 89/2013.(III.21.), 90/2013.
(III.21.), 102/2013.(III.28.), 60/2013.(II.21.) számú bizottsági határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Az 5/2013. (I.24.) számú határozat végrehajtását 2013.05.10-ig meghosszabbítja
Végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Kovács Zoltán irodavezetı
A 66/2013.(II.21.) számú határozat végrehajtását 2013.04.30-ig meghosszabbítja.
Felelıs: Göttlinger László vezérigazgató VKSZ Zrt.
Végrehajtásért felelıs köztisztviselı: Józsa tamás csoportvezetı
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.
vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz-ú (Szabadság tér 15. szám alatti)
iroda és raktár valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
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tulajdonában álló 4944 hrsz-ú (Mártírok u. 11. szám alatti) iroda funkciójú
ingatlanok tulajdonjogának „csere” jogcímen történı átruházásának a
jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Józsa Tamás csoportvezetı: A Pénzügyi és Költségvetési valamint a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság megtárgyalta és támogat az
elıterjesztésben lévı határozati javaslatot. A határozati javaslatban lévı 3. pont
kikerülne a határozatból, mert az ÁFA törvény szerint az adóalany az
Önkormányzat és csak az tehet ilyen nyilatkozatot, még ha az ingatlan
vonatkozásában a hasznosítással kapcsolatos jogokat a Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy a végleges adás-vételi csereszerzıdés a kivett 3-as
pont miatt a Közgyőlés elé fog kerülni.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátja a 6. oldalon lévı határozati javaslatot az elıterjesztı képviselıje által
ismertetett módosítással, azaz az ÁFÁ-ra vonatkozó 3-as pont nélkül.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
106/2013. (IV.18.) határozata
a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.
vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz-ú (Szabadság tér 15. szám alatti) iroda
és raktár valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló 4944 hrsz-ú (Mártírok u. 11. szám alatti) iroda funkciójú
ingatlanok tulajdonjogának „csere” jogcímen történı átruházásának a
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.
vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz-ú (Szabadság tér 15. szám alatti) iroda és raktár
valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 4944 hrsz-ú
(Mártírok u. 11. szám alatti) iroda funkciójú ingatlanok tulajdonjogának „csere” jogcímen
történı átruházásának a jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
Veszprém 4944 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanban lévı
255/11728 tulajdoni hányadát képezı 255m2 udvar és 53,17m2 iroda
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vonatkozásában az ingatlanok értékét 10 269 025 ,- Ft,- Forintban állapítja
meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
jóváhagyja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Veszprém
4944 hrsz-ú - ténylegesen a Veszprém, Mártírok u.11 szám alatt találhatóosztatlan közös tulajdonú ingatlanban lévı 255/11728 tulajdoni hányadát
képezı 255 m2 udvar és 53,7 m2 iroda funkciójú ingatlanok tulajdonjogának
„csere” jogcímen történı elidegenítését és a Magyar Állam tulajdonában és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. vagyonkezelésében álló 61/A/50 hrsz-ú
(Szabadság tér 15. szám alatti) iroda és raktár funkciójú ingatlanok
tulajdonjogának csere jogcímén történı megszerzését, az alábbiak szerint:
Veszprémi 61/A/50 hrsz-ú iroda (Szabadság tér 15.)forgalmi értéke:
Irodák:
65,29m2
x
152 500 ,-Ft/m2 =
9 956 725 ,-Ft.
Raktár:
3,47m2
x
90 000 ,-Ft./m2 =
312 300 ,-Ft
61/A/50 összesen:
10 269 025 ,- Ft
Veszprémi 4944 hrsz-ú ingatlanban lévı 255/11728 tulajdoni hányadot
képezı 255 m2 udvar és 53.7 m2 iroda (Mártírok u. 11.) forgalmi értéke:
10 269 025 ,- Ft
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntés alapján gondoskodjon a
csereszerzıdés elkészítésérıl és jóváhagyás céljából történı elıterjesztésérıl.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás kabinetfınök,
csoportvezetı
Határidı: 2013. május 23. (a Tulajdonosi Bizottság májusi ülése)
Czaun János a bizottság elnöke: A nyilvános ülést 13,17 órakor felfüggesztette és
zárt ülést rendelt el.
A nyilvános ülés 13,50 órakor folytatódott.
3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi
zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
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Scher Ágota irodavezetı: Röviden ismertette az elıterjesztést. A 2012-es év nem
volt könnyő. Kitért a hitelfelvételi problémákra. Elmondta, hogy a könyvvizsgáló
elfogadásra javasolja az anyagot.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta a 7. oldalon kezdıdı rendelettervezetet.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
108/2013. (IV.18.) határozata
a Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi
zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja „a Beszámoló a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása” címő elıterjesztésben lévı rendelettervezetet.
A rendelettervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
módosítása
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezetı: Röviden ismertette az elıterjesztést. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a könyvvizsgáló pályázat kiírásáról is dönteni kell. Elmondta, hogy a
beruházások csúszása miatt vált szükségessé a módosítás.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta a 4. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
109/2013. (IV.18.) határozata
könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja „Veszprém Megyei Jogú

13

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása” címő
elıterjesztésben lévı a könyvvizsgálói pályázat kiírására vonatkozó határozati
javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 2. számú melléklet tartalmazza.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta a rendelettervezetet.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
110/2013. (IV.18.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja „Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása” címő
elıterjesztésben lévı rendelettervezetet.
A közgyőlési határozati javaslatot az 3. számú melléklet tartalmazza.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Az elıterjesztés elıadója:
Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezetı: Röviden ismertette az elıterjesztést. Az AH tv.
Módosítása miatt került sor ilyen korai idıpontban az elıterjesztés benyújtására.
Részletezte a koncepcióalkotás problémáit. Ez az anyag úgy tekintendı, mint egy
kétlépcsıs koncepcióalkotás elsı lépése. Szerepel az anyagban a Közgyőlés által
vállalt kötelezettségek listáját.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta a 4. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
111/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciójáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója” címő elıterjesztésben
lévı határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. A) Elızetes döntés a Veszprém, Kossuth u. 8 hrsz.-ú Bástya Üzletház
tömbjét érintı településrendezési tervi módosításhoz kapcsolódó
megállapodásról
B) Elızetes
döntés
módosításáról

Veszprém

településrendezési

eszközeinek

C) Döntés a Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól Veszprém több területét érintı településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatban
Az A) pont elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
A B-C) pontok elıadója:
Horváth Gábor városi fıépítész
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az „A” elıterjesztés 5. oldalán lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
112/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, belterület 8. hrsz-ú ingatlanon lévı „Bástya Üzletház”
Társasház bıvítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Veszprém, belterület 8.
hrsz.-ú ingatlanon lévı „Bástya Üzletház” Társasház bıvítésével kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról” címő elıterjesztésben lévı vonatkozó határozati
javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 5. számú melléklet tartalmazza.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az „B” elıterjesztés 11. oldalán lévı határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
113/2013. (IV.18.) határozata
az Elızetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
a Veszprém, Kossuth u. 8 hrsz.-ú Bástya Üzletház tömbjét érintı
tájékoztatási szakaszának megindításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az „Elızetes döntés
Veszprém településrendezési eszközeinek több témát érintı módosításáról” címő
elıterjesztésben lévı 1. számú határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 6. számú melléklet tartalmazza.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az „B” elıterjesztés 16. oldalán lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
114/2013. (IV.18.) határozata
az Elızetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
a HÉSZ 3. §-át érintı tájékoztatási szakaszának megindításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az „Elızetes döntés
Veszprém településrendezési eszközeinek több témát érintı módosításáról” címő
elıterjesztésben lévı 2. számú határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 7. számú melléklet tartalmazza.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az „C” elıterjesztés 19. oldalán lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Tulajdonosi Bizottságának
115/2013. (IV.18.) határozata
Veszprém több területét érintı településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés a
Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek szabályairól Veszprém
több területét érintı településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban”
címő elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 8. számú melléklet tartalmazza.
7. A Veszprém 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth u. 1.
szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Czaun János a bizottság elnöke: A bizottság feladata az ármeghatározás. A
javasolt értékesítési ár nettó 79 mFt.
Brányi Mária alpolgármester: Egy minimális maximum 10% alatti pozitív irányú
korrekciót tudna elképzelni.
Demeter Sándor a bizottság tagja: 85 mFt-os értékesítési árra tesz javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más javaslat nem volt a 85 mFt-os nettó
árral bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
116/2013. (IV.18.) határozata
A Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth
utca 1. szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém,
Kossuth utca 1. szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni
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hányadának értékesítésre történı kijelölése” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést
hozza:
0. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, belterület 27/A/4 hrsz. alatti ingatlan 226/229 tulajdoni
hányadának értékét az alábbiak szerint állapítja meg:
Hrsz.
27/A/4

terület
(m2)

Ingatlan címe
Veszprém, Kossuth Lajos utca 1.

nettó forgalmi érték

226

85 000 000 Ft

1. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

2013. április 25.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt a 85 mFt-os
nettó forgalmi érték figyelembe vételével bocsátja szavazásra az elıterjesztés 6.
oldalán lévı közgyőlési határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
117/2013. (IV.18.) határozata
A Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth
utca 1. szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek azzal javasolja elfogadásra „A Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú,
természetben a Veszprém, Kossuth utca 1. szám alatti társasházban lévı ingatlan
226/229 tulajdoni hányadának értékesítésre történı kijelölésérıl” címő
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot, hogy a tulajdoni hányad értékét nettó
85 mFt-ban határozta meg.
A közgyőlési határozati javaslatot az 9. számú melléklet tartalmazza.
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8. Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. szerinti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Czaun János a bizottság elnöke: A bizottság feladata itt is az ármeghatározás. Az
értékbecslınek bruttó 84 mFt a javaslata, ami nettó 66,5 mFt. Az a javaslata, hogy
maximum 70 mFt legyen a nettó ár. Mivel más hozzászólás nem volt a nettó 70
mFt-os javaslatot bocsátotta szavazásra.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
118/2013. (IV.18.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, belterület 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Hrsz.

Ingatlan címe

2166/1 Veszprém, Tüzér utca

teleknagyság
(m2)
15 839

Ft/m2
4 419 Ft

telekár
nettó
70 000 000 Ft

Áfa

bruttó
88 900 000 Ft

2. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt a 70 mFt-os
nettó forgalmi érték figyelembe vételével bocsátja szavazásra az elıterjesztés 6.
oldalán lévı közgyőlési határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
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119/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek azzal javasolja elfogadásra „a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz.
alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálatáról” címő elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot, hogy az ingatlan értékét nettó 70 mFt-ban határozta meg.
A közgyőlési határozati javaslatot az 10. számú melléklet tartalmazza.
9. A Veszprém, 1121 hrsz. Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Czaun János a bizottság elnöke: Ez az ingatlan is másodszor szerepel a bizottság
elıtt. Az értékbecslı 224 mFt-ban állapította meg az értéket.
Borbás Tamás VKSZ Zrt csoportvezetı: Konzultáltak értékbecslıkkel. A
javasolt értéken eladhatónak vélik az ingatlant. Kéri, hogy maradjanak az eredeti
árnál.
Demeter Sándor a bizottság tagja: Javaslata 230 mFt.
Brányi Mária alpolgármester: Nem biztos, hogy a piac el tudja fogadni ezt az
árat. A parkolási problémák sem oldódtak meg, ezért İ maradna az eredeti ár
mellett.
Demeter Sándor a bizottság tagja: Meghallgatva alpolgármester asszony érveit
225 mFt-os árat el tudna fogadni.
Czaun János a bizottság elnöke: A 245 mFt-os javaslatot bocsátja szavazásra.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
120/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám, 1121 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Veszprém Völgyhíd tér 2. szám, 1121 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, belterület 1121 hrsz. alatti ingatlan értékét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Hrsz.

Ingatlan címe

1121

Veszprém, Völgyhíd tér 2.

nettó forgalmi érték
225 000 000 Ft

2. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

2013. április 25.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt a 225 mFt-os
nettó forgalmi érték figyelembe vételével bocsátja szavazásra az elıterjesztés 7.
oldalán lévı közgyőlési határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
121/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám, 1121 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek azzal javasolja elfogadásra a „Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám, 1121
hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálatáról” elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot, hogy az ingatlan értékét nettó 225 mFt-ban határozta meg.
A közgyőlési határozati javaslatot az 11. számú melléklet tartalmazza.
10. A veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz-ú, belterületen elhelyezkedı
(Veszprém, Bakony Mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak
ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetése
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Czaun János a bizottság elnöke: Itt annyi feladata van a bizottságnak, hogy
elfogadja-e vagy sem, ármeghatározásról nem kell dönteni. Mivel hozzászólás nem
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volt szavazásra bocsátja az elıterjesztés 4. oldalán lévı közgyőlési határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
122/2013. (IV.18.) határozata
a veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz.-ú, belterületen elhelyezkedı
(Veszprém, Bakony mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak
ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja „A veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrszú, belterületen elhelyezkedı (Veszprém, Bakony Mővek) ingatlanok belterületi
helyrajzi számainak ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetése”
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 12. számú melléklet tartalmazza.
11. Döntés csatlakozási szándékról az „Energia Autonóm Városi területek”
címő nemzetközi pályázathoz
Az elıterjesztés elıadója:
Brányi Mária alpolgármester
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja
az elıterjesztés 6. oldalán lévı közgyőlési határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
123/2013. (IV.18.) határozata
az „Energia Autonóm Városi területek” címő nemzetközi pályázathoz
történı csatlakozásról
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja „Döntés csatlakozási szándékról az „Energia
Autonóm Városi területek” címő nemzetközi pályázathoz” elıterjesztésben
szereplı határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 13. számú melléklet tartalmazza.
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12. A) Veszprém Csererdı területe egy részének településrendezési tervi
módosításához kapcsolódó Településrendezési Szerzıdés jóváhagyása
B) 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 Csererdı területe egy
részének módosítása)
Az elıterjesztés elıadója:

Horváth Gábor városi fıépítész

Horváth Gábor fıépítész: Ezt az elıterjesztést ebben a formájában visszavonja.
Az indok az, hogy a településfejlesztési szerzıdésben hiba van, és azt ki kell
egészíteni. Felvették a kapcsolatot a kérelmezıvel. A szomszédos társasház
képviselıje Petróczi Imre jelezte, hogy amennyiben elfogadják a módosítást, akkor
kártalanítási eljárást indítanak. Most folynak a tárgyalások ennek elkerülésére.
Amennyiben sikeresek lesznek a tárgyalások akkor a Közgyőlés elıtt a tulajdonosi
Bizottság a Városstratégiai és Városmarketing bizottsággal közösen megtárgyalhatja
ezt a napirendet. Amennyiben a bizottságok támogatják az elıterjesztést akkor ezt a
Közgyőlés is tárgyalhatja. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az elıterjesztést.
Czaun János a bizottság elnöke: A tárgyalás feltétele, hogy hétfıre kész kell lenni
az anyagnak.
Horváth Gábor fıépítész: Ha nem lesz kész az anyag hétfıre, akkor a Közgyőlés
sem tudja tárgyalni. A szerzıdésre lát megoldást. A kérelmezı jelezet, hogy az
anyagi részét vállalja. A részleteket még pontosítani kell. A szakmai rész
elképzelhetı, hogy úgy kerül beterjesztésre, ahogy most van, de megpróbálják
meggyızni az érintetteket, hogy ne indítsanak eljárást. Annyit már tud, hogy az
egyik telekre már biztosan van egy olyan javaslat, ami nekik megfelel. A másik
terület ahol a részarány tulajdon van az már most is részben beépített. Ott
problémás a megoldás megtalálása, ami a lakóknak megfelelı lenne.
13. Döntés pályázat benyújtásáról az Államreform Operatív Program

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levı önkormányzatok
számára” címő konstrukció pályázati felhívására
Az elıterjesztés elıadói:

Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı

Czaun János a bizottság elnöke: Az elnyerhetı összeg 20-40 mFt közt van.
Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az elıterjesztés 12. oldalán
lévı közgyőlési határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
124/2013. (IV.18.) határozata
az Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban levı önkormányzatok számára” címő konstrukciójára pályázat
benyújtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta és a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés pályázat benyújtásáról az
Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levı
önkormányzatok számára” címő konstrukció pályázati felhívására” elıterjesztésben
szereplı határozati javaslatot.
A közgyőlési határozati javaslatot az 14. számú melléklet tartalmazza.
14. Veszprém, 96/1-11 vízmő éHTR kábeleinek átforgatása a 96/1-141
Betekints transzformátor állomásba beruházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás csoportvezetı
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátja az elıterjesztés utolsó oldalán lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
125/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, 96/1-11 vízmő ÉHTR kábeleinek átforgatása a 96/1-141
Betekints transzformátor állomásba beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás
ügyrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a „Veszprém, 96/1-11 vízmő ÉHTR kábeleinek átforgatása a 96/1-141 Betekints
transzformátor állomásba beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás” tárgyában készült
elıterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
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1. A Bizottság hozzájárul, hogy a Veszprém, 96/1-11 vízmő ÉHTR kábeleinek
átforgatása a 96/1-141 Betekints transzformátor állomásba beruházás - a Vp.
103/0/02 számú nyomvonalrajzban megjelöltek szerint és a Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájával történt egyeztetés szerinti
nyomvonalon- az önkormányzat tulajdonában lévı Veszprém, 6344/1; 6389/1;
709/2; 794 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósuljon
A Bizottság hozzájáruló nyilatkozatát az alábbi feltételek megvalósulása esetén adja
meg:
- a beruházó a Bizottság által megállapított nettó 1.554.000 forint ingatlan
használati ellenértéket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megfizeti.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges
megállapodás aláírására.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozat végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Dr. Kónya Norbert jogász
Határidı: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása: 2013. 05.15
15. A Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Hosszú idı telt el az értékesítésre
történt kijelölés óta. Az újabb értékbecslés alapján újabb érték megállapítást kér.
Brantmüller László bizottsági tag 14,23 órakor távozott az ülésrıl.
Nagy Piroska bizottsági tag 14,23 órakor kiment a terembıl.
Czaun János a bizottság elnöke: A szakértı szerinti nettó forgalmi érték 10,2
mFt.
Stigelmaier Józsefné a bizottság alelnöke: 11 mFt-ot javasol.
Nagy Piroska bizottsági tag 14,25 órakor visszajött.
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Ismertette az árkialakítás
folyamatát. Kéri, hogy maradjon a szakértı által megállapított érték.
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Czaun János a bizottság elnöke: Több hozzászólás nem volt. Elıször szavazásra
bocsátja a 11 mFt-os módosító javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 2 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
126/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
és nem támogatja azt a javaslatot, hogy a Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti
ingatlan értékesítési árát 11 mFt-ban határozza meg.
Czaun János a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja 10,2 mFt-os értékkel az
elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
127/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, Zápor utca 3154 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
122/2012. (IV. 19.) számú határozatát, a Veszprém, belterület 3154 hrsz.
alatti ingatlan minimum értéke és értékesítési ára vonatkozásában az alábbiak
szerint módosítja:
Hrsz.
3154

terület
(m2)

Ingatlan címe
Veszprém, Zápor utca

1 179

Fajlagos nettó
érték (/m2)

nettó forgalmi érték
10 200 000 Ft

2. A 122/2012. (IV. 19.) számú határozat jelen határozattal nem módosított
rendelkezéseit a Tulajdonosi Bizottság hatályukban fenntartja.
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3. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

azonnal (értékesítési eljárás megindítása)

16. A Veszprém, Bolgár Mihály utca 3210/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Czaun János a bizottság elnöke: Az elıterjesztésben nettó 21,5 mFt szerepel.
Stigelmaier Józsefné a bizottság alelnöke: 22 mFt-ot javasol.
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Az elıterjesztı képviseletében
befogadja a módosító javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: A módosított határozati javaslatot bocsátja
szavazásra.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
128/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Bolgár Mihály utca 3210/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, Bolgár Mihály utca 3210/3 hrsz. alatti ingatlan
értékesítési árának felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
122/2012. (IV. 19.) számú határozatát, a Veszprém, belterület 3210/3 hrsz.
alatti ingatlan értéke és minimum értékesítési ára vonatkozásában az alábbiak
szerint módosítja:
Hrsz.
3210/3

terület
(m2)

Ingatlan címe
Veszprém, Bolgár Mihály utca

2 820
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Fajlagos nettó
érték (/m2)

nettó forgalmi érték
22 000 000 Ft

2. A 122/2012. (IV. 19.) számú határozat jelen határozattal nem módosított
rendelkezéseit a Tulajdonosi Bizottság hatályukban fenntartja.
3. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

azonnal (értékesítési eljárás megindítása)

17. A Veszprém, Ipar utca 1950/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Czaun János a bizottság elnöke: Az elıterjesztésben nettó 25,2 mFt szerepel.
Stigelmaier Józsefné a bizottság alelnöke: 26 mFt-ot javasol.
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Az elıterjesztı képviseletében
befogadja a módosító javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: A módosított határozati javaslatot bocsátja
szavazásra.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
129/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Ipar utca 1950/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, Ipar utca 1950/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
122/2012. (IV. 19.) számú határozatát, a Veszprém, belterület 1950/7 hrsz.
alatti ingatlan értéke és minimum értékesítési ára vonatkozásában az alábbiak
szerint módosítja:
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Hrsz.
1950/7

Ingatlan címe

1/2-ed terület
(m2)

Veszprém, Ipar utca

Fajlagos nettó
érték (/m2)

8 588

nettó forgalmi érték
26 000 000 Ft

2. A 122/2012. (IV. 19.) számú határozat jelen határozattal nem módosított
rendelkezéseit a Tulajdonosi Bizottság hatályukban fenntartja.
3. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

azonnal (értékesítési eljárás megindítása)

18. A Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Czaun János a bizottság elnöke: Az elıterjesztésben nettó 41,7 mFt szerepel.
Stigelmaier Józsefné a bizottság alelnöke: 43 mFt-ot javasol.
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Az elıterjesztı képviseletében
befogadja a módosító javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: A módosított határozati javaslatot bocsátja
szavazásra.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
130/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálata” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
19. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
122/2012. (IV. 19.) számú határozatát, a Veszprém, belterület 1950/15 hrsz.
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alatti ingatlan értéke és minimum értékesítési ára vonatkozásában az alábbiak
szerint módosítja:
Hrsz.

terület
(m2)

Ingatlan címe

1950/15

Veszprém, Ipar utca

Fajlagos nettó
érték (/m2)

12 783

nettó forgalmi érték
43 000 000 Ft

20. A 122/2012. (IV. 19.) számú határozat jelen határozattal nem módosított
rendelkezéseit a Tulajdonosi Bizottság hatályukban fenntartja.
21. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot a határozatban foglaltak
végrehajtására.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

azonnal (értékesítési eljárás megindítása)

19. A Veszprém, 2196 hrsz.-ú ingatlant érintı telekalakítás
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Röviden ismertette az elıterjesztést.
Az a javaslata, hogy az „A” határozati javaslatot fogadja el a bizottság.
Czaun János a bizottság elnöke: A „B” határozati javaslat elfogadása esetén
további gondok, feladatok adódhatnak. Javasolja, hogy az „A” határozati javaslatot
fogadja el a bizottság.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
131/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, 2196 hrsz.-ú ingatlant érintı telekalakításáról
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém, 2196 hrsz.-ú ingatlant érintı telekalakítás” címő
elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
448/2012. (XII. 13.) TB. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
1.1. A 448/2012. (XII. 13.) TB. számú határozat alábbi ponttal kerül
kiegészítésre:
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„A „VKSZ” Zrt. a 2194 hrsz.-ú ingatlan – az azt érintı építési övezeti határvonal
mentén történı- telekalakítását is elvégzi. Az eljárás valamennyi költségét – ide értve a
telekalakítás valamennyi többlet költségét, valamint az okirat elkészítésének díját is –
Dr. Nagy Miklós fizeti meg.”
2.

A 448/2012. (XII. 13.) TB. számú határozat jelen határozattal nem módosított
rendelkezéseit a Tulajdonosi Bizottság hatályukban fenntartja.

3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felkéri a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatóját a döntés végrehajtására.

Felelıs:
A végrehajtás
elıkészítéséért felelıs:
Határidı:

„VKSZ” Zrt.
Göttlinger László vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás csoportvezetı
2013. 05. 31.

20. A Veszprém, 9562 hrsz. alatti - természetben Gyulafirátóton elhelyezkedı
– ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat részére
történı felajánlása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Elmondta, hogy mivel a többségi
tulajdonos az önkormányzat a fenntartás költségeit eddig is az vállalta, ezért
többletköltség nem keletkezik. Ez zkp. besorolású terület.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
132/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, 9562 hrsz. alatti – természetben Gyulafirátóton elhelyezkedı –
ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történı
felajánlásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta „ A Veszprém, 9562 hrsz. alatti – természetben Gyulafirátóton
elhelyezkedı – ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat részére
történı felajánlása” címő elıterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
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4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
Veszprém, 9562 hrsz. alatti – természetben Gyulafirátóton elhelyezkedı –
ingatlan 35/300-ad tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történı
ingyenes felajánlását elfogadja.
5. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársságot az ajándékozási szerzıdés
elkészítésére.
Felelıs

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfınök

Végrehajtásért felelıs:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidı:

2013. május 31.

21. A Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636 hrsz.-ú
ingatlanok telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdésének jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Göttlinger László vezérigazgató
Borbás Tamás a VKSZ Zrt csoportvezetıje: Röviden ismertette az ügyben eddig
megtett intézkedéseket.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra
bocsátotta az elıterjesztésben a 3. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
133/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636 hrsz.-ú
ingatlanok telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdésének jóváhagyásáról
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636
hrsz.-ú ingatlanok telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdésének jóváhagyása”
címő elıterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének
elıírásai alapján az alábbi döntést hozza:
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
jóváhagyja a Veszprém, 4635/1, 4635/2, 4725/1, 4725/4, 4643/2 és a 4636
hrsz.-ú ingatlanok forgalomképes, üzleti vagyonnak minısülı tulajdoni
hányadait érintı Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat – mint eladó,
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egyben a 4635/2 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a vevı – a VeszprémBer
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság – mint vevı, egyben a 4635/2 hrsz.-ú ingatlan tekintetében az
eladó – közötti telekalakítással vegyes adásvételi szerzıdést, a határozati javaslat
1. melléklete szerinti tartalommal.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes
adásvételi szerzıdést a melléklet szerinti tartalommal aláírja.
6. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a szerzıdéskötési eljárás lebonyolítására.
Felelıs:

„VKSZ” Zrt.

A végrehajtás
elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:Göttlinger László vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás csoportvezetı
Határidı:
2013. 04. 30.
22. A Veszprém, Kalmár tér 12. 3. emelet 12 ajtószám alatt található lakásra
Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatósága által
megjelölt bérlı megnevezése – Schubertné dr. Lappert Mónika Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
134/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Kalmár tér 12. 3. emelet 12 ajtószám alatti lakás bérletére
vonatkozó Schubertné dr. Lampert Veronikával kötendı bérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a.a. és a.b)
pontjában megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Kalmár tér
12. 3. emelet 12 ajtószám alatti lakás bérletére vonatkozó Schubertné dr. Lampert
Veronikával kötendı bérleti szerzıdés ügyét.
A bizottság a Veszprém, Kalmár tér 12. 3. emelet 12 ajtószám alatt található egy +
2 fél szobás 51 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe
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adja Schubertné dr. Lampert Veronika számára meghatározott idıre: 2018. április
30. napjáig.
A bérleti szerzıdésben rögzíteni kell:
A Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatóság 19000/26881/2012. ált. számú levelében leírt külön kikötéseket, melyek a következık:
- A bérlınek a lakásra nincs jogosultsága akkor, ha a Veszprémi
Rendırkapitányságnál fennálló szolgálati viszonya megszőnik.
- A bérlı a bérleti jogviszony megszőnése után cserelakásra, elhelyezésre
nem tarthat igényt, köteles a lakást elhagyni, azt kiürítve, tisztán,
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak
jegyzıkönyvileg visszaadni.
- A lakásbérleti szerzıdés fennállása alatt a bérlı köteles életvitelszerően a
lakásban lakni. Bérlı a lakásból történı két hónapot meghaladó távollétét
és annak idıtartamát köteles írásban bejelenteni a bérbeadónak, valamint
ezzel egyidejőleg a helyi lakásügyi szervnek. A bérlı által bejelentett –
különösen egészségügyi ok, tanulmányok folytatása miatt történı –
távolléte alatt a szerzıdést erre hivatkozással felmondani nem lehet.
- A bérbeadó a rendeltetésszerő használatot, illetıleg a szerzıdésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente legalább két alkalommal ellenırzi, a bérlı
köteles biztosítani a lakásba történı bejutást, illetıleg tőrni az ellenırzést.
- A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek
karbantartásával, felújításával illetıleg azok pótlásával, cseréjével
kapcsolatos költségek a bérlıt terhelik.
- A bérlı a lakásba a házastársán és kiskorú gyermekén, valamint befogadott
gyermekétıl az együttélés ideje alatt született unokáján kívül más személyt
csak az illetékes helyi lakásügyi szerv elızetes hozzájárulásával fogadhat be.
- A helyi lakásügyi szerv a befogadásról a bérbeadót értesíti. A hozzájárulás
meghatározott idıtartamra vagy feltételhez kötötten adható. A
meghatározott idı lejártakor vagy a feltétel bekövetkezésekor a bérlı
köteles gondoskodni arról, hogy a befogadott személy a lakást elhagyja.
- A bérlı a lakást albérletbe nem adhatja, a lakásra bérlıtársa jogviszonyt
nem létesíthet, és a bérleti jog folytatására tartási szerzıdést nem köthet,
továbbá a bérlı halála esetén a lakás bérleti joga nem folytatható.
A bérlı köteles minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy a lakás
használatával összefüggı szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizette.
Amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével két havi késedelembe esik,
a bérlakások üzemeltetésével megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire
történı figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen az 1993. évi
LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére

34

vonatkozó egyes szabályokról (lakástörvény) 24. § (1) bekezdése alapján a
szerzıdést felmondani.
A bérlınek vállalni kell, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozása golyós szőkítı elzáró szelep beépítését teszi lehetıvé.
A lakás havi bérleti díja 16.320,- Ft, azaz tizenhatezer-háromszázhúsz forint.
A bizottság a bérlıvel kötendı lakásbérleti szerzıdést a fenti tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a VMJV PH Városüzemeltetési Irodáját, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

23. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 15. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kanizsai Julianna kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
135/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 1. emelet 15 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kanizsai Juliannával
kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 1. emelet 15 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kanizsai Juliannával kötendı
lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bek.
a.a. és a.b) pontjában megállapított határkörében eljárva a Veszprém, Zrínyi Miklós
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u. 25. 1. emelet 15. ajtószám alatti 1 szobás 39 m2 alapterülető komfortos
komfortfokozatú lakrészt bérbe adja Kanizsai Julianna számára, meghatározott
idıre, 2014. április 30. napjáig és az alábbi feltételekkel:
A szerzıdésben egyebek mellett rögzíteni kell, hogy
- A bérlı a lakrészben lakik, ismerik annak mőszaki állapotát, a lakrész felújításával,
karbantartásával kapcsolatos költségek viselését a bérbeadótól nem kérhetik, a
bérlıt terhelı kötelezettségeket köteles teljesíteni.
- Amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével két havi késedelembe esik,
a „VKSZ”, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint megbízott köteles a
mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett a díjhátralék
kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap
elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést a
polgármester felmondja.
- A bérleti díj mértékét az önkormányzat mindenkor hatályos rendelete állapítja
meg, amely a szerzıdéskötés idıpontjában, az Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.)
önkormányzati rendelet.
- A bérleti díj 19.890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer-nyolcszázkilencven forint per hó.
- A bérlı köteles a közüzemi díjakat a jogosult felé megfizetni.
- A bérlı vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozására golyós szőkítı elzáró szelep beépítését lehetıvé teszi.
A bizottság a bérlıvel kötendı bérleti szerzıdést a következı tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

24. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 2. emelet 24. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kemény Ferencné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
136/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 2. emelet 24 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kemény Ferencnével
kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 2. emelet 24 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kemény Ferencnével kötendı
lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bek.
a.a. és a.b) pontjában megállapított határkörében eljárva a Veszprém, Zrínyi Miklós
u. 25. 2. emelet 24. ajtószám alatti 1+fél szobás 53 m2 alapterülető komfortos
komfortfokozatú lakrészt bérbe adja Kemény Ferencné számára, meghatározott
idıre, 2014. április 30. napjáig és az alábbi feltételekkel:
A szerzıdésben egyebek mellett rögzíteni kell, hogy
- A bérlı a lakrészben lakik, ismerik annak mőszaki állapotát, a lakrész felújításával,
karbantartásával kapcsolatos költségek viselését a bérbeadótól nem kérhetik, a
bérlıt terhelı kötelezettségeket köteles teljesíteni.
- Amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével két havi késedelembe esik,
a „VKSZ”, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint megbízott köteles a
mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett a díjhátralék
kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap
elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést a
polgármester felmondja.
- A bérleti díj mértékét az önkormányzat mindenkor hatályos rendelete állapítja
meg, amely a szerzıdéskötés idıpontjában, az Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.)
önkormányzati rendelet.
- A bérleti díj 27.030,-Ft/hó, azaz huszonhétezer-harminc forint per hó.
- A bérlı köteles a közüzemi díjakat a jogosult felé megfizetni.
- A bérlı vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozására golyós szőkítı elzáró szelep beépítését lehetıvé teszi.
A bizottság a bérlıvel kötendı bérleti szerzıdést a következı tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
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A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

25. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 12. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Kondás István kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
137/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 1. emelet 12 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kondás Istvánnal kötendı
lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. 1. emelet 12 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kondás Istvánnal kötendı
lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bek.
a.a. és a.b) pontjában megállapított határkörében eljárva a Veszprém, Zrínyi Miklós
u. 25. 1. emelet 12. ajtószám alatti 1 szobás 39 m2 alapterülető komfortos
komfortfokozatú lakrészt bérbe adja Kondás István számára, meghatározott idıre,
2014. április 30. napjáig és az alábbi feltételekkel:
A szerzıdésben egyebek mellett rögzíteni kell, hogy
- A bérlı a lakrészben lakik, ismerik annak mőszaki állapotát, a lakrész felújításával,
karbantartásával kapcsolatos költségek viselését a bérbeadótól nem kérhetik, a
bérlıt terhelı kötelezettségeket köteles teljesíteni.
- Amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe esik,
a „VKSZ”, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint megbízott köteles a
mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett a díjhátralék
kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap
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elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést a
polgármester felmondja.
- A bérleti díj mértékét az önkormányzat mindenkor hatályos rendelete állapítja
meg, amely a szerzıdéskötés idıpontjában, az Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.)
önkormányzati rendelet.
- A bérleti díj 19.890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer-nyolcszázkilencven forint per hó.
- A bérlı köteles a közüzemi díjakat a jogosult felé megfizetni.
- A bérlı vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozására golyós szőkítı elzáró szelep beépítését lehetıvé teszi.
A bizottság a bérlıvel kötendı bérleti szerzıdést a következı tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

26. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 1. ajtószám alatt található
lakrészben lakó Bontó László kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
138/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 1 ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Bontó Lászlóval
kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 1 ajtószám alatt található
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piaci alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Bontó Lászlóval kötendı
lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a)
és a.b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Veszprém, Karacs Teréz utca
2. földszint 1 ajtószám alatti 1+fél lakószobás 46 m2 alapterülető, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Bontó László számára, meghatározott idıre,
2014. év 04. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerzıdésben rögzíteni
kell az alábbiakat:
> amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést felmondani.
> ha a bérlı, újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerzıdés lejárta
elıtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelıen lakja, abban károkat nem okozott,
> a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
A bérlık által fizetendı bérleti díj: 34.132,-Ft/hó, azaz harmincnégyezeregyszázharminckettı forint/hó.
A bizottság a bérlıkkel kötendı lakásbérleti szerzıdést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával
lássa el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerzıdésnek megfelelıen járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
27. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107. ajtószám alatti lakásban
lakó Németh Jánosné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
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Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
139/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107 ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Németh Jánosnéval
kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107 ajtószám alatt
található piaci alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Németh
Jánosnéval kötendı lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a)
és a.b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Veszprém, Karacs Teréz utca
2.
1. emelet 107 ajtószám alatti 1+fél lakószobás 49 m2 alapterülető,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Németh Jánosné számára,
meghatározott idıre 2014. év 04. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerzıdésben rögzíteni kell az alábbiakat:
> amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést felmondani.
> ha a bérlı, újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerzıdés lejárta
elıtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelıen lakja, abban károkat nem okozott,
> a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
A bérlık által fizetendı bérleti díj: 36.358,-Ft/hó, azaz harminchatezerháromszázötvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlıkkel kötendı lakásbérleti szerzıdést jóváhagyja.
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A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával
lássa el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerzıdésnek megfelelıen járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
28. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 205. ajtószám alatti lakásban
lakó Czimondor László és Czimondor Lászlóné kérelme újabb
szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
140/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 205 ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Czimondor Lászlónéval
és Czimondor Lászlóval kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 205 ajtószám alatt
található piaci alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Czimondor
Lászlónéval és Czimondor Lászlóval kötendı lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a)
és a.b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Veszprém, Karacs Teréz utca
2.
2. emelet 205. ajtószám alatti 1+fél lakószobás 48 m2 alapterülető,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Czimondor Lászlóné és
Czimondor László számára, meghatározott idıre, 2014. év 04. hó 30. napjáig azzal
a feltétellel, hogy a bérleti szerzıdésben rögzíteni kell az alábbiakat:
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> amennyiben a bérlık a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esnek, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést felmondani.
> ha a bérlık, újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezik, a
kérelmet csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerzıdés
lejárta elıtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó
számára, hogy maradéktalanul teljesítettek a lakáson belüli karbantartási
kötelezettségüket, a lakást rendeltetésének megfelelıen lakják, abban károkat
nem okoztak,
> a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
A bérlık által fizetendı bérleti díj: 35.616,-Ft/hó, azaz harmincötezerhatszáztizenhat forint/hó.
A bizottság a bérlıkkel kötendı lakásbérleti szerzıdést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával
lássa el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerzıdésnek megfelelıen járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
29. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 302. ajtószám alatti lakásban
lakó Pintér Éva kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
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141/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 302. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Pintér Évával kötendı
lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 302 ajtószám alatt
található piaci alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Pintér Évával
kötendı lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a)
és a.b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Veszprém, Karacs Teréz utca
2.
3. emelet 302 ajtószám alatti 1+fél lakószobás 47 m2 alapterülető,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Pintér Éva számára,
meghatározott idıre, 2014. év 04. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerzıdésben rögzíteni kell az alábbiakat:
> amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést felmondani.
> ha a bérlı, újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerzıdés lejárta
elıtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelıen lakja, abban károkat nem okozott,
> a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
A bérlık által fizetendı bérleti díj: 34.874,-Ft/hó, azaz harmincnégyezernyolcszázhetvennégy forint/hó.
A bizottság a bérlıkkel kötendı lakásbérleti szerzıdést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával
lássa el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerzıdésnek megfelelıen járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
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Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
30. A Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 9. emelet 49. ajtószám alatti lakásban
lakó Keserő Miklósné kérelme újabb szerzıdéskötésre.
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
142/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 9. emelet 49 ajtószám alatt található szociális
alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Keserő Miklósnéval
kötendı lakásbérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Stromfeld A. u. 4. 9. emelet 49 ajtószám alatt található
szociális alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére vonatkozó Keserő Miklósnéval
kötendı lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a)
és a.b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Veszprém, Stromfeld A. u. 4.
9. emelet 49 ajtószám alatti kettı lakószobás 53 m2 alapterülető, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Keserő Miklósné számára, meghatározott
idıre 2014. év 04. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerzıdésben
rögzíteni kell az alábbiakat:
> amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követıen a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést felmondani.
> ha a bérlı, újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerzıdés lejárta
elıtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelıen lakja, abban károkat nem okozott,
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> a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
A bérlık által fizetendı bérleti díj: 22.790,-Ft/hó, azaz huszonkettıezerhétszázkilencven forint/hó.
A bizottság a bérlıkkel kötendı lakásbérleti szerzıdést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával
lássa el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerzıdésnek megfelelıen járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
31. A Veszprém, Pajta u. 10. 5 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Pajta u. 10. 6 ajtószám alatti lakásra bérleti
szerzıdés jóváhagyása – Berta Sándor, Kancsó Anikó Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben a 4. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
143/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Pajta u. 10. 5 ajtószám alatti lakásra fennálló határozatlan idıre
szóló bérleti jogviszony felmondását, és egyben Veszprém, Pajta u. 10. 6
ajtószám alatt található, szociális helyzet alapján bérbeadásra kerülı lakás
bérletére Kancsó Anikóval és Berta Sándorral kötendı bérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a), a.i) és a.b)
pontjában megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Pajta u. 10.
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5 ajtószám alatti lakásra fennálló határozatlan idıre szóló bérleti jogviszony
felmondását, és egyben Veszprém, Pajta u. 10. 6 ajtószám alatt található, szociális
helyzet alapján bérbeadásra kerülı lakás bérletére Kancsó Anikóval és Berta
Sándorral kötendı bérleti szerzıdés ügyét.
A bizottság a Kancsó Anikóval és Berta Sándorral Veszprém, Pajta u. 10. 5
ajtószám alatti lakásra 2012. január 31. napjával határozatlan idıre szóló bérleti
jogviszonyt cserelakás felajánlása mellett 2013. május 1. napjával felmondja.
A bizottság a Veszprém, Pajta u. 10. 6 ajtószám alatti 1+fél szobás 42 m2
alapterülető, félkomfortos komfortfokozatú lakás bérlıjének Kancsó Anikót és
Berta Sándort nevezi meg, 2013. május 1. napjától határozatlan idıre.
A bizottság a lakás szerzıdést a következı tartalommal jóváhagyja:
A bérlık köteles minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizették a lakás használatával összefüggı szolgáltatási díjakat.
Amennyiben a bérlık a szolgáltatási díjak megfizetésével két havi
késedelembe esnek, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint
Megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett
a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre
szabott határnap elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján
a szerzıdést felmondani.
A szerzıdés felmondásával, a lakásban lakók jogcím nélküli lakáshasználóvá
válnak, a lakás átadásáig kötelesek megfizetni mindazokat a szolgáltatási díjakat,
amelyek egyébként a bérlıket terhelnék, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös lakáshasználati díj).
A bérlık vállalják, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével háromhavi késedelembe esik, a lakrészben a
vízfogyasztást a bérbeadó korlátozhatja.
A fizetendı lakbér: 4.200,-Ft/hó, azaz négyezer-kettıszáz forint/hó.
A bérlık kötelesek a lakáshoz tartozó fogyasztásmérı órákat saját névre
venni, az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben a 9. oldalon lévı az épületben lévı
bérlakások jövıbeli hasznosítására vonatkozó határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
144/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Pajta u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévı
bérlakások jövıbeli hasznosításáról
Az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Pajta u. 10.
szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévı bérlakások jövıbeli
hasznosítását.
A bizottság az épület mőszaki állapotát figyelembe véve a 23/2010. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet 11. §-ában foglaltak alapján, amennyiben bármely jogcímen
a lakás bérlıje az általa lakott lakás bérleti jogviszonyát megszünteti, vagy bírósági
eljárást követıen a lakás megüresedik, arra a továbbiakban bérlıt nem nevez meg.
Felelıs:
Határidı:

Czaun János a bizottság elnöke
folyamatos

32. A Veszprém, Pápai u. 37. 1. emelet 1 ajtószám alatti lakás bérleti
szerzıdésének módosítása – Rupa István Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben a 4. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
145/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Pápai u. 37. 1. emelet 1 ajtószám alatti lakásra fennálló
meghatározott idıre szóló bérleti jogviszony felmondását, és egyben a lakás
új alapterülettel szociális helyzet alapján bérbeadásra kerülı Rupa István
bérleti szerzıdésrıl
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a), a.i) és a.b)
pontjában megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Pápai u. 37.
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1. emelet 1 ajtószám alatti lakásra fennálló meghatározott idıre szóló bérleti
jogviszony felmondását, és egyben a lakás új alapterülettel szociális helyzet alapján
bérbeadásra kerülı Rupa István bérleti szerzıdés ügyét.
A bizottság a Rupa István Veszprém, Pápai u. 37. 1. emelet 1 ajtószám alatti
lakásra 2012. április 11. napjával 2014. március 31. napjáig meghatározott idıre
szóló bérleti jogviszonyt 2013. május 1. napjával felmondja.
A bizottság a Veszprém, Pápai u. 37. 1 ajtószám alatti 2+fél szobás 62 m2
alapterülető, komfortos komfortfokozatú lakás bérlıjének Rupa Istvánt nevezi
meg, 2013. május 1. napjától meghatározott idıre 2014. május 31. napjáig
A bizottság a lakás szerzıdést a következı tartalommal jóváhagyja:
A bérlı köteles minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizette a lakás használatával összefüggı szolgáltatási díjakat.
Amennyiben a bérlı a szolgáltatási díjak megfizetésével két havi késedelembe
esik, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint Megbízott, köteles a
mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett a díjhátralék
kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap
elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerzıdést
felmondani.
A szerzıdés felmondásával, a lakásban lakók jogcím nélküli lakáshasználóvá
válnak, a lakás átadásáig kötelesek megfizetni mindazokat a szolgáltatási díjakat,
amelyek egyébként a bérlıket terhelnék, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös lakáshasználati díj).
A bérlı vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével háromhavi késedelembe esik, a lakrészben a
vízfogyasztást a bérbeadó korlátozhatja.
A fizetendı lakbér: 8680,-Ft/hó, nyolcezer-hatszáznyolcvan forint/hó.
A bérlı köteles a lakáshoz tartozó fogyasztásmérı órákat saját névre venni,
az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Kovács Zoltán irodavezetı
2013. május 15.

33. A Veszprém, Jutasi u. 3. 1. emelet 2 ajtószám alatti lakás bérlıinek bérleti
jogviszony megszüntetése és a Veszprém, Stromfeld 9/F 1. emelet 2.
ajtószám alatti lakásra bérleti szerzıdés jóváhagyása
Az elıterjesztés elıadója:
Czaun János a bizottság elnöke
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Czaun János a bizottság elnöke: Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben a 4. oldalon lévı határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
146/2013. (IV.18.) határozata
a Veszprém, Stromfeld A. u. 9/B. 2. emelet 6. ajtószám alatt található
szociális alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére Bogdán Ferenccel és
Bogdán Ferencnével kötendı lakásbérleti szerzıdés
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Stromfeld A. u. 9/B. 2. emelet 6. ajtószám alatt található
szociális alapon bérbeadásra kerülı lakás bérletére Bogdán Ferenccel és Bogdán
Ferencnével kötendı lakásbérleti szerzıdés ügyét.
A bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások, helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3)
bekezdésében, a 11.§ (1) bek. a.a) és a.b) pontjában megállapított hatáskörében
eljárva a Veszprém, Stromfeld A. u. 9/B. 2. emelet 6 ajtószám alatti 2 szobás 54 m2
alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú bérlakást, szociális alapon bérbe adja
Bogdán Ferenc Bogdán Ferencné szn.: Borbély Melinda számára, meghatározott
idıre 2014. június 30. napjáig., a következı feltételekkel:
- A bérlık kötelesek minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy a lakás
használatával összefüggı szolgáltatási díjakat (bérleti díj, közüzemi díjak)
hiánytalanul megfizették.
- Amennyiben a bérlık a bérleti díj megfizetésével kéthavi késedelembe esnek, a
megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történı figyelmeztetés mellett a
díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre
szabott határnap elmulasztását követıen a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján
a szerzıdést felmondani.
- A bérlık vállalják, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj megfizetésével
hat havi késedelembe esik, a lakásban a vízfogyasztás korlátozására golyós szőkítı
elzáró szelep beépítését lehetıvé teszi.
- Ha a bérlık újabb lakásbérleti szerzıdés megkötését kezdeményezik, akkor lehet
újabb szerzıdést kötni, ha még a bérleti szerzıdés lejárta elıtt a lakás
megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítették a lakáson belüli karbantartási kötelezettségüket, a lakást
rendeltetésének megfelelıen lakják, abban károkat nem okoztak.
- A bérbeadók az újabb lakásbérleti szerzıdés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe adására.
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A bérlık által fizetendı bérleti díj: 21.600,-Ft/hó, azaz huszonegyezer-hatszáz
forint/hó.
A bérleti díj fizetési kötelezettség 2013. év július hó 1.napjától áll fenn, mert a
bérlık a lakás karbantartási munkáit saját költségükön végzi el.
A bizottság a bérlıvel kötendı lakásbérleti szerzıdést a fenti tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs: Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. május 15.
34.

Egyebek

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más téma nem merült fel 15,09 órakor
berekesztette a nyilvános ülést.

K.m.f.

Takács László
a bizottság tagja

Czaun János
a bizottság elnöke

1. sz. melléklet

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK
.../2013. (..…..) rendelete
a 2012. évi zárszámadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
Önkormányzat 2012. évi összes
bevételét
finanszírozási bevételét:

16.353.873 eFt-tal
3.458.185 eFt-tal

jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését a 13.
és 15. mellékletek tartalmazzák.
2. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
Önkormányzat 2012. évi összes
kiadását
finanszírozási kiadásait:

15.559.707 eFt-tal
3.993.469 eFt-tal

jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszeg felhasználási részletezését a 13. és
15. mellékletek tartalmazzák.
3. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az Önkormányzat
2012. évi tárgyévi módosított pénzmaradványát
278.866 eFt-tal
jóváhagyja.
A pénzmaradványból
-

74.888 eFt az intézmények tartaléka

-

1.317 eFt a lakásalap tartaléka

-

62.585 eFt az Önkormányzat tartaléka

-

131.964 eFt a Polgármesteri Hivatal tartaléka

-

8.112 eFt a Vetési Albert Gimnázium Természettudományos Laboratórium
projekt tartaléka

A pénzmaradvány részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
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4. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
Önkormányzat 2012. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét
66.617.879 eFt
eszköz és forrás fıösszeggel jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 16. mellékletek
tartalmazzák.
5. § (1) A rendelet 2013. április 30-án hatályba lép, és hatályát veszti 2013. május 1jén.
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula sk.

dr. Mohos Gábor sk.

polgármester

jegyzı
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2. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…../2013. (……) határozata
könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése könyvvizsgálói
feladat ellátására pályázatot ír ki 1 éves idıtartamra költségvetési minısítéső
könyvvizsgáló részére.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése kötelezettséget vállal
a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2013. június 1-tıl 2014. május 30-ig évi
nettó 2.220 eFt-ra, amelytıl maximum + 10 %-kal lehet eltérni.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése vállalja, hogy az
Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatában a kötelezettségvállalást
szerepelteti.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza a
Polgármestert a nyertes pályázóval a könyvvizsgálói szerzıdés megkötésére.
Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Scher Ágota irodavezetı
Határidı:

2013. május 31.

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı

54

3. sz. melléklet
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
…./2013. (......) rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 2013. évi
költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Ör.) 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének
Költségvetési bevételét
13.763.702 eFt-ban
Mőködési finanszírozási bevételét
0 eFt-ban
Felhalmozási finanszírozási bevételét
1.757.738 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének
Költségvetési kiadását
15.024.585 eFt-ban
Mőködési finanszírozási kiadásait
309.804 eFt-ban
Felhalmozási finanszírozási kiadásait
187.051 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási fıösszeg elıirányzat
szerinti részletezését a Közgyőlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Mőködési kiadások
9.790.475 eFt
2. Felhalmozási kiadások
4.396.366 eFt
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
0 eFt
4. Tartalékok (általános és céltartalék)
837.744 eFt
(2) A (1) bekezdésben meghatározott mőködési kiadásokon belül kiemelt
elıirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelı járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb mőködési célú kiadás
5. Ellátottak pénzügyi juttatásai
6. Tervezett elızı évi maradvány

2.882.976 eFt
748.589 eFt
5.241.823 eFt
896.993 eFt
25 eFt
20.069 eFt

(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
elıirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Intézményi beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.602.813 eFt
11.853 eFt
781.700 eFt”

(4)Az Ör. 4. §-ának (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyőlés a 1.-5. címek és alcímek teljesítéséhez
4.449.714 eFt
költségvetési támogatást biztosít és
163.116 eFt
támogatás értékő bevételt biztosít a Társadalombiztosítási Alapból.”
3. § (1) Ör 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 2013. évi
költségvetés céltartalékát
787.744 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
4. § Ez a rendelet 2013. április 27-én lép hatályba.
Veszprém, 2012. április 25.
Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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4. sz. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…../2013. (……) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi koncepciójáról
A 2014. évi költségvetés összeállítása során a következı alapelvek érvényesülését
kell biztosítani:
1. A 2013. évi intézményi mőködtetés tapasztalatai alapján ki kell dolgozni a
pénzügyi szabályozás és a feladatellátás összehangolását, meg kell határozni a
változtatás irányát, mértékét.
2. Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtási szabályainak ismeretében
ki kell dolgozni a 2014. évi finanszírozási bevételek és kiadások mértékét.
3. A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtása ismeretében ki kell
alakítani a 2014. évi vagyongazdálkodási irányelveket.
4. A 2014. évi költségvetés egyensúlyának érdekében felül kell vizsgálni az
önkormányzati kötelezettség vállalásokat.
Porga Gyula polgármester

Felelıs:

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
1. pont tekintetében:

Scher Ágota irodavezetı
Angyal Éva irodavezetı
Szödényi Kinga irodavezetı
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Schmidt István irodavezetı

2. pont tekintetében:

Scher Ágota irodavezetı

3. pont tekintetében:

Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı

4. pont tekintetében:

dr. Mohos Gábor jegyzı

Határidı:

2013. november 30.

Veszprém, 2013. április 25.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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5. sz. melléklet
„A” jelő részhez:

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a Veszprém, belterület 8. hrsz-ú ingatlanon lévı „Bástya Üzletház”
Társasház bıvítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Megállapodás jóváhagyása a Veszprém, belterület 8. hrsz-ú ingatlanon lévı társasház („Bástya
Üzletház”) bıvítésével kapcsolatban” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Önkormányzat,
valamint a Városközpont Üzletház Kft. között megkötendı és jelen határozati
javaslat mellékletét képezı megállapodást elfogadja és egyben felhatalmazza Porga
Gyula polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı:

2013. április 26.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A határozatban foglaltak
végrehajtásért felel:

Józsa Tamás csoportvezetı

Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula sk.
Polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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6. sz. melléklet
„B” jelő részhez:

HATÁROZATI JAVASLAT 1.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
az Elızetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
a Veszprém, Kossuth u. 8 hrsz-ú Bástya Üzletház tömbjét érintı
tájékoztatási szakaszának megindításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a
Veszprém, Kossuth utca 8 hrsz-ú ingatlant érintı településrendezési terv
módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Felkéri a városi fıépítészt, hogy a módosítással összefüggı tervezést készítse elı és
a módosítással kapcsolatos eljárást indítsa el.
A településrendezési terv vizsgálatával, módosításával, az eljárással kapcsolatos,
összes felmerülı költséget a kérelmezınek kell viselnie.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs:
Horváth Gábor fıépítész
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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7. sz. melléklet
„B” jelő részhez:

HATÁROZATI JAVASLAT 2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
az Elızetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
a HÉSZ 3 §-át érintı tájékoztatási szakaszának megindításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a HÉSZ
3. § (18)-(20) bekezdéseit érintı módosítását és kiigazítását az elıterjesztésben
foglaltak szerint.
Felkéri a városi fıépítészt, hogy a módosítással összefüggı elıírások szövegszerő
megfogalmazását készítse elı és az egyeztetéssel és elfogadással kapcsolatos eljárást
indítsa el.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs:
Horváth Gábor fıépítész
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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8. sz. melléklet
„C’ jelő részhez:

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
Veszprém több területét érintı településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéseinek
szabályairól
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a város
a) Kossuth utcát, Bástya Üzletházat és környezetét,
b) Nárcisz utca 2. és környezetét (József A.utca – Nárcisz utca – Móricz Zs.
utca által határolt tömb),
c) 01030/59 hrsz-ú külterületi ingatlant és környékét (Bosnyákárok utca jobb és
baloldalán levı ingatlanok),
érintı településrendezési eszközök felülvizsgálata során – a 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdésének
értelmében – az elızetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban a partnerségi
egyeztetésbe bevonja a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában
található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil
szervezeteket.
2. A Közgyőlés a Korm. rendelet 29. §-a alapján - a teljes körő nyilvánosság
biztosításnak figyelembevételével - Veszprém 1. pontban felsorolt területeit
érintı településrendezési eszközeinek elızetes tájékoztatási szakaszában
elkészített tájékoztatási dokumentációjával (amely tartalmazza rendezés alá vont terület
megjelölését, a rendezés célját és hatását), valamint a véleményezési szakaszban
elkészített egyeztetési dokumentációjával (amely tartalmazza a településszerkezeti
tervet, helyi építési szabályzatot és annak mellékletét képezı szabályozási tervet, illetve
alátámasztó szakági munkarészeket) kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
az alábbiak szerint rendelkezik:
a) az egyeztetésben résztvevı partnerek tájékoztatási módja és eszközei:
- az elızetes tájékoztatási és véleményezési dokumentációkkal kapcsolatos
tájékoztatást a Fıépítészi Önálló Csoport munkatársai koordinálják,
- a helyi újságban, városi honlapon és médiában felhívást tesznek közzé az
elızetes tájékoztatási- és véleményezési dokumentációk elérhetıségével,
megismerésével és a jogszabályban meghatározott véleményezési
határidıvel kapcsolatos információkról,
- gondoskodnak a dokumentációk digitális formában történı
megjelenítésérıl – mérettıl függıen - a városi honlapon, vagy külön
linkrıl elérhetıen,
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- a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy aulájában 1 példány
papíralapú dokumentációt kifüggesztenek,
- ügyfélfogadási idıben az érdeklıdıket tájékoztatják, kérdéseikre
válaszolnak,
- a véleményezési szakasz lezárása elıtt - a polgármester megbízása alapján gondoskodnak lakossági fórum összehívásáról és lebonyolításáról.
b) a javaslatok, vélemények, dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
- a felhívásban megadott postai címre írásban, valamint az e-mail címre
digitális formában beérkezett véleményeket, javaslatokat, lakossági
fórum(ok)ról készült feljegyzéseket, jegyzıkönyveket a Fıépítészi Önálló
Csoport munkatársai győjtik,
- egy iktatott, papíralapú példányt a központi irattári anyagban, egy másolatot
a csoport irattári anyagában helyeznek el,
- minden iratról szkennelt, digitális másolatot készítenek, amelyet a központi
szerver erre a célra kijelölt könyvtárában tárolnak,
- a szaktervezıknek szakmai véleményezésre az észrevételeket digitális
formában továbbítják,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
- a Fıépítészi Önálló Csoport munkatársai a szaktervezık közremőködésével
a beérkezett javaslatokat, véleményeket kiértékelik és indoklással
alátámasztott szakmai ajánlást fogalmaznak meg a Közgyőlés felé, az
elfogadásukkal, vagy el nem fogadásukkal kapcsolatban,
- az indoklással alátámasztott, szaktervezık által megadott szakmai javaslatot
a nyilvántartását tartalmazó táblázatban feltüntetik,
- a táblázatos dokumentumok egy papíralapú példányát a központi irattári
anyagban, egy másolatát a csoport irattári anyagában, a dokumentáció
részeként tárolják,
- a dokumentumok szkennelt, digitális másolatát a központi szerver erre a
célra fenntartott könyvtárában tárolják,
- gondoskodnak arról, hogy a javaslatok és vélemények elfogadásáról és nem
elfogadásáról szóló szakmai ajánlások a bizottságok és Közgyőlés elé
benyújtott - véleményezési szakaszt lezáró - elıterjesztés mellékleteként, a
honlapon feltüntetésre kerüljenek és errıl felhívást tesznek közzé az a)
pontban meghatározottak szerint.
d) az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések:
- a Fıépítészi Önálló Csoport munkatársai gondoskodnak az elfogadott és
hatályba lépett településrendezési eszközök papíralapú dokumentációinak és
alátámasztó munkarészek két példányának központi irattári és két
munkapéldányának irodai irattári tárolásáról,
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- intézkednek a város honlapján megjelenített, interneten keresztül
hozzáférhetı digitális formátumú változat elhelyezésérıl,
- elıkészítik a településrendezési eszközök város térinformatikai rendszerébe
történı beintegrálását.
3. A Közgyőlés felkéri a városi fıépítészt, hogy a Veszprém több területét érintı
településrendezési eszközök készítése, tervezése és egyeztetési eljárásának
lebonyolítása során a partnerségi szabályokat vegye figyelembe, tartsa és tartassa
be.
Határidı: a településrendezési eszközök egyeztetési folyamatának és
elfogadásának ütemezése szerint
Felelıs:
Horváth Gábor fıépítész
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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9. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
A Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth
utca 1. szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának
értékesítésre történı kijelölésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „A
Veszprém belterületi 27/A/4 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Kossuth utca 1.
szám alatti társasházban lévı ingatlan 226/229 tulajdoni hányadának értékesítésre
történı kijelölése” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyőlés az ingatlan minimum értékesítési árát az alábbiak szerint határozta
meg:
Hrsz.
27/A/4

terület
(m2)

Ingatlan címe
Veszprém, Kossuth Lajos utca 1.

nettó forgalmi érték

226

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Veszprém
belterület, 27/A/4 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban – az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének 12. §-ában meghatározottak szerint
lefolytatott célszerőségi, pénzügyi és gazdaságossági vizsgálat eredménye alapján
– megállapítja, hogy a gazdaságos, költséghatékony vagyongazdálkodást a
vagyontárgy értékesítése szolgálja. A vizsgálat eredményére való tekintettel a
27/A/4 hrsz. alatti ingatlant – a Vr. 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
elidegenítésre jelöli ki. A Közgyőlés az értékesítés feltételeként határozza meg a
belváros hangulatához illeszkedı szolgáltató ,kereskedelmi vagy egyéb funkciók
ellátását.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a „VKSZ”
Zrt. vezérigazgatóját az értékesítési eljárás megindítása
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozati javaslat 1. mellékletét képezı használati megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı:

2013. április 29.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs:

Józsa Tamás csoportvezetı
Göttlinger László
vezérigazgató „VKSZ” Zrt.,
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10. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálata” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:
„Közgyőlés”) a 248/2012. (VI. 29.) határozat (a továbbiakban: „Határozat”) 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Közgyőlés Tulajdonosi Bizottsága az ingatlan értékét a …/2013 (IV. 18.)
számú határozatában az alábbiak szerint határozta meg:
Hrsz.

Ingatlan címe

2166/1 Veszprém, Tüzér utca

teleknagyság
(m2)
15 839

telekár
2

Ft/m
-

nettó

Áfa

bruttó

Ft

A Közgyőlés az ingatlan minimum értékesítési árát az alábbiak szerint határozza meg:
Hrsz.

Ingatlan címe

2166/1 Veszprém, Tüzér utca

teleknagyság
(m2)
15 839

telekár
Ft/m2
- Ft

nettó

Áfa

bruttó

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 az értékesítési
eljárás során a határozat 1. pontjában szereplı minimum értékesítési árat jelölje
meg.
Határidı:

2013. április 29.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Józsa Tamás csoportvezetı
Göttlinger László vezérigazgató „VKSZ” Zrt.,
Veszprém, 2013. április 25.
Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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11. sz. határozati javaslat

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. ( ) határozata
a Veszprém, Völgyhíd tér 2. szám, 1121 hrsz. alatti ingatlan értékesítési
árának felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „A
Veszprém Völgyhíd tér 2. szám, 1121 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálata”
címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
(továbbiakban: Közgyőlés) a 195/2012. (V. 31.) határozat 3.6. pontját a
következıképpen módosítja:
„Az ingatlan minimum értékesítési ára:
Hrsz.

Ingatlan címe

1121

Veszprém, Völgyhíd tér 2.

nettó forgalmi érték

7. A Közgyőlés 195/2012(V.31) határozat 3.1 pontját és a 3.4 pont elsı francia
bekezdését hatályon kívül helyezi.
8. Az 195/2012(V.31) határozat jelen határozattal
rendelkezéseit a Közgyőlés hatályukban fenntartja.

nem

módosított

9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy az
értékesítési eljárás során a határozat 1. pontjában szereplı minimum
értékesítési árat jelölje meg.
Határidı:

2013. április 29.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Józsa Tamás csoportvezetı
Göttlinger László vezérigazgató „VKSZ” Zrt.
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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12. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
a veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz.-ú, belterületen elhelyezkedı
(Veszprém, Bakony mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak
ingatlan-nyilvántartáson keresztül történı átvezetésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „A
veszprémi 0111/4, 0111/15, 0104/2. hrsz.-ú, belterületen elhelyezkedı (Veszprém,
Bakony mővek) ingatlanok belterületi helyrajzi számainak ingatlan-nyilvántartáson
keresztül történı átvezetése” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszprémi külterületi 0111/4, a
0111/15 és a 0104/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében Veszprém Megyei
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában -a 61/2003. (XII. 22.)önkormányzati
rendeletében - foglaltak értelmében és annak figyelembe vételével az alábbi
belterületi ingatlanok kialakulását hagyja jóvá:
- veszprémi 8704/3 helyrajzi számú 512 m2 nagyságú „kivett ipartelep”
megnevezéső belterületi ingatlan
- veszprémi 8704/4 helyrajzi számú 464 m2 nagyságú „kivett gázfogadó”
megnevezéső belterületi ingatlan
- veszprémi 8704/2 helyrajzi számú 14352 m2 nagyságú „kivett ipartelep”
megnevezéső belterületi ingatlan
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri, és
egyúttal felhatalmazza Porga Gyula polgármestert a határozat 1. pontjában
megjelölt ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatosan a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı:

2013. április 30.

Felelıs:

Porga Gyula polgármester

A határozatban foglaltak
végrehajtásának elıkészítéséért felelıs :Göttlinger
László
„VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás csoportvezetı

vezérigazgató,

Veszprém, 2013. február 28.

Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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13. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (IV. 25.) határozata
az „Energia Autonóm Városi területek” címő nemzetközi pályázathoz
történı csatlakozásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
megtárgyalta a „Döntés csatlakozási szándékról az „Energia Autonóm Városi területek”
címő nemzetközi pályázathoz” címő elıterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1., Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért az
Európai Unió Intelligent Energy Eurpe 2013. címő pályázati felhívására
benyújtandó „Energia Autonóm Városi területek” címő projektben való
részvétellel és kinyilvánítja csatlakozási szándékát az alábbiak szerint:
A projekt Veszprém MJV-re esı összköltsége:

45.638 EUR

A projekt megvalósításához szükséges önerı:

18.255 EUR

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a pályázathoz
szükséges 18.255 EUR önerı összegét a 2014. 2015. és 2016. évi költségvetésben
biztosítja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
Az elıkészítésért felelıs köztisztviselık:
2-es pontért: Scher Ágota irodavezetı
3-as pontért: Józsa Tamás csoportvezetı
Határidı:
2-es ponthoz: az Önkormányzat 2014., 2015 és 2016 évi költségvetése
3-as ponthoz: 2013. április 30.
Veszprém, 2013. április 25.
Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı

68

14. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (IV. 25.) határozata
az Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban levı önkormányzatok számára” címő konstrukciójára pályázat
benyújtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés pályázat benyújtásáról az Államreform Operatív Program Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levı önkormányzatok számára címő konstrukciójának pályázati
felhívására” címő elıterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
A Közgyőlés egyetért az ÁROP-1.A.5 kódszámú támogatási konstrukcióhoz
történı pályázat benyújtásával és felhatalmazza a Polgármestert, hogy készítse elı a
pályázathoz tartozó dokumentációt és gondoskodjon a határidıre történı
benyújtásról.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
Az elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás csoportvezetı
Határidı: 2013. május 31.
Veszprém, 2013. április 25.

Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı
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