JEGYZİKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Tulajdonosi Bizottságának,
2013. június 27-én 07,05 órai kezdettel megtartott
nyilvános rendkívüli ülésérıl
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti tárgyalótermében

Jelen vannak a Tulajdonosi Bizottság részérıl:
Czaun János
Stigelmaier Józsefné
Nagy Piroska
Takács László
Demeter Sándor
Brantmüller László
Kele-Mayer Erzsébet

a Bizottság elnöke
a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Dr. Dancs Judit
Gyıri Piroska
Hidegkuti Konstantin
Kovács Zoltán
Salamon Gábor
Göttlinger László

irodavezetı
törvényességi referens
VKTT ESZI vezetıje
bizottsági referens
irodavezetı
Digi Tv területi vezetı
Csarnok kft ügyvezetı

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket, a
bizottság tagjait, meghívott vendégeket, valamint a hivatal dolgozóit. Megállapított,
hogy a bizottság határozatképes, mert mind a hét tagja jelen van. Ismertette a
meghívóban szereplı csak a bizottság által tárgyalandó napirendi pontot.
Takács László és Kele-Mayer Erzsébet 7,07 órakor távozott a Bizottság ülésérıl.
1. Megállapodás a Digi Távközlési és szolgáltató kft-vel
Az elıterjesztés elıadója:
Kovács Zoltán irodavezetı
2. Döntés a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és
Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Korlátolt Felelısségő
Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı

Mivel más javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a napirendet.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
elfogadta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
232/2013. (VI. 27.) számú határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2013. június 27-i a külön ülésének napirendjérıl
1. Döntés a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és
Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Korlátolt Felelısségő
Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
2. Megállapodás a Digi Távközlési és szolgáltató kft.-vel
Az elıterjesztés elıadója:
Kovács Zoltán irodavezetı
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Döntés a Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és
Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Korlátolt Felelısségő
Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Mi az oka, hogy az árbevételeket
tartalmazó 91-s és a 92-es sorokon a 2012 évi tény és a 2013 évi terv egyiknél felfele a
másiknál lefele tér el? Az összes árbevétel pedig lényegesen nagyobb. A tervezett
mérleg szerinti eredmény az több mint 9 mFt. Ezzel elégedettek lehetnek.
Göttlinger László a Csarnok kft ügyvezetıje: Azért olyan nagy számok szerepelnek,
mert itt fut át az MKB KC jegyértékesítése is ami meghaladja a 150 mFt-ot. A többi
egyéb árbevétel a Veszprém Megyei Jogú Város illetve a VKSZ Zrt üzemidı és
reklámfelületek vásárlása illetve az egyéb rendezvényekbıl adódik össze a második
sorban szereplı összeg. A 135 mFt egyébként a csarnok teljes éves üzemeltetési
költségével egyenlı.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Tehát optimista megközelítésbıl írták
le az idei 166 mFt-os árbevételt.
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Göttlinger László a Csarnok kft ügyvezetıje: Az idén eljutottak oda, hogy
szeptembertıl már nincs szabad hétvégéjük, de vannak jól és vannak rosszul fizetı
ügyfelek.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
elfogadta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
233/2013. (VI. 27.) számú határozata
a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és
Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság 2013. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és
Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Bizottság úgy dönt, hogy a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltetı,
Rendezvényszervezı és Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság 2013.
évi üzleti tervét elfogadja.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı az ügyvezetı fenti döntésekrıl
történı értesítése tekintetében: Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı: 2013. július 15.
2. Megállapodás a Digi Távközlési és szolgáltató kft-vel
Az elıterjesztés elıadója:
Kovács Zoltán irodavezetı
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Gyakorlatilag egy barterrıl van szó.
Mivel más hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A
hivatal saját maga állapította meg, hogy mekkora beruházást hajt végre a Digi TV?
Kovács Zoltán irodavezetı: Van egy közgyőlési határozat, ami a közterület használati
díjakat tartalmazza. Az elfoglalt m2-bıl lett kiszámítva ez az összeg.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
elfogadta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
234/2013. (VI. 27.) számú határozata
a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendı megállapodásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
„Megállapodás a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel” címő elıterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
A Bizottság hozzájárul, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. beruházásban
Veszprém, Ádám I. utcától (tervezett Észak – Dél tengely) a Jutasi út, Kossuth Lajos
utca Cserhát lakótelep között - a mellékletben megjelölt nyomvonalrajzban megjelölt
szakaszon - 1436 fm hosszban az önkormányzat tulajdonában lévı Veszprém,
2414/6, 2414/4, 2548/3, 13, 4076/3, 4082, 4083, 4715, 4397, 4725/3, 4643/2, 4742
hrsz-ú ingatlanokon távközlési alépítmény épüljön.
A Bizottság hozzájáruló nyilatkozatát az alábbi feltételek megvalósulása esetén adja
meg:
1. A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. saját költségén megépíti és az Önkormányzat
tulajdonába adja a belváros térfigyelı kamera rendszer alépítményét 990 fm hosszan
D40 átmérıvel, melyhez 450 fm hosszban optikai kábelt biztosít. Továbbá kiépíti a
közlekedési jelzılámpák távfelügyeletére szolgáló alépítményt 480 fm hosszban D110
átmérıvel 10 db SZ1 típusú közmőaknával.
2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozat végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Kovács Zoltán irodavezetı
Dr. Kónya Norbert jogász
Határidı: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása: 2013. 07. 15.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt a bizottság ülését
7,13 órakor felfüggesztette az együttes bizottsági ülés kezdetéig.

JEGYZİKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának,
Tulajdonosi Bizottságának,
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Közjóléti Bizottságának,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának, valamint
Városstratégiai és Városmarketing Bizottságának
2013. június 27-én 07,40 órai kezdettel megtartott
nyilvános együttes ülésérıl
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti tárgyalótermében

Jelen vannak a Tulajdonosi Bizottság részérıl:
Czaun János
Stigelmaier Józsefné
Nagy Piroska
Takács László
Demeter Sándor
Brantmüller László

a Bizottság elnöke
a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Dr. Dénes Zsuzsanna
Angyal Éva
Dr. Dancs Judit
Gyıri Piroska
Darida Zsuzsa
Molnár-Sipos Csilla
Kovács Zoltán
Hidegkuti Konstantin

irodavezetı
irodavezetı
törvényességi referens
VKTT ESZI vezetıje
személyzeti referens
fejlesztési koordinátor
irodavezetı
bizottsági referens

továbbá a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Közjóléti Bizottság, valamint a
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Városstratégiai és Városmarketing
Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, az öt
bizottság tagjait, meghívott vendégeket, valamint a hivatal dolgozóit. Tájékoztatta
jelenlévıket, hogy a bizottsági elnökökkel történt egyeztetés alapján az öt bizottság
együttes ülését ı fogja levezetni. Szokás szerint az összevont bizottsági üléseken az
ügyrendet úgy határozzák meg, hogy a hozzászólások együtt történnek, de a bizottsági
elnökök külön-külön szavaztatnak a napirendi pontról, a határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a Bizottság
határozatképes. Egy napirendi pont szerepel az együttes ülés meghívójában, ez pedig
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának
jóváhagyása. Kérdezte valamennyi jelenlévıt van-e a napirendi ponthoz kérdés,
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észrevétel? Mivel jelenlévık részérıl nem volt észrevétel, kérte a Tulajdonosi
Bizottság tagjait foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
elfogadta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
235/2013. (VI. 27.) számú határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2013. június 27-i ülésének napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága jelen ülés
napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Programjának jóváhagyása
Elıterjesztı:
Porga Gyula polgármester

Helyi

Esélyegyenlıségi

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
álltak:http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/bizottsagok/bizotts
agi-eloterjesztesek
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Dr. Strenner Zoltánt, a
Közjóléti Bizottság elnökét, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét és
foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke: Köszöntötte megjelenteket és
megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tagja jelen van, így a Bizottság
határozatképes. Kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a napirenddel
kapcsolatban.
A Közjóléti Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
Bizottság 2013. június 27-i ülésének napirendjét.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Halmay Györgyöt, a
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, állapítsa meg a Bizottság
határozatképességét és foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Halmay György, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Egyben kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást a
napirenddel kapcsolatban
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A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a Bizottság 2013. június 27-i ülésének napirendjét.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Nagy Piroskát, a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnökét, hogy állapítsa meg a Bizottság határozatképességét és
foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Egyben kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást a
napirenddel kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a Bizottság 2013. június 27-i ülésének napirendjét.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Siklódi Leventét, a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnökét, hogy állapítsa meg a Bizottság
határozatképességét és foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Siklódi Levente, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke köszöntötte
megjelenteket és megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tagja jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a napirenddel
kapcsolatban.
Megállapította, hogy a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 6 tagja 6
igen szavazattal, elfogadta a Bizottság 2013. június 27-i ülésének napirendjét.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: A napirendi pont tárgyalása
következik. Elıterjesztı Polgármester úr, akit Darida Zsuzsa képvisel. Kérdezi,
van-e kiegészítése a napirendi ponthoz?
Darida Zsuzsa személyzeti referens: Köszöntött mindenkit. İ készítette az
Esélyegyenlıségi Programot. A 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján
ettıl az évtıl kezdve köztisztviselınek kell készíteni a Helyi Esélyegyenlıségi
Programot. Korábban, öt évvel ezelıtt, amikor készült az elsı Esélyegyenlıségi
Terv, azt egy szakértı és szakértıi bizottság készítette. Jegyzı úr rá bízta ezt a
feladatot, melyet elvégzett. Azóta annyi változás történt, hogy az elıterjesztés
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kiküldését követıen tartottak még egy Esélyegyenlıségi Fórumot, melynek során
véglegesítették az Intézkedési terveket. A véglegesítés igazából jóváhagyást jelent,
valamint megállapodtak abban, hogy a következı öt évben együttmőködnek az
Esélyegyenlıségi Program megvalósításában. Amennyiben jelenlévıknek van
kérdésre, szívesen válaszol.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Egy szép anyag került
beterjesztésre, mely olvasásra érdemes, sok információt tartalmaz.
Gerstmár Ferenc, a Közjóléti Bizottság tagja, a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottság alelnöke: Az lenne a kérdése, hogy az elıbb említett
egyeztetés az Intézkedési Tervre vonatkozóan milyen körre terjedt ki? Kik vettek
részt az egyeztetésen?
Brantmüller László, a Tulajdonosi Bizottság tagja: Megvalósul-e elsıdlegesen a
városi Településfejlesztési Koncepcióval, az Oktatási Koncepcióval az összhang?
Darida Zsuzsa személyzeti referens: Zavarában, hogy ennyi fontos ember elıtt
kell szerepelnie, elfelejtette a kérdést, szeretné, ha Gerstmár úr megismételné.
Gerstmár Ferenc, a Közjóléti Bizottság tagja, a Városstratégiai
Városmarketing Bizottság alelnöke: Az egyeztetés milyen körre terjedt ki?
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Darida Zsuzsa személyzeti referens: Az egyeztetésre, mivel törvényi
kötelezettség, széleskörő partneri fórumot hoztak létre. Annak érdekében, hogy
valóban az összes, az Esélyegyenlıségi Programmal foglalkozó szervezetet
bevonják létrehoztak egy úgynevezett Helyi Esélyegyenlıségi Fórumot. Ebben a
Programban meghívást nyertek a szociális intézmények vezetıi, a társadalmi
szervezetek, civil szervezetek, egyházi szervezetek vezetıi. Hosszú lenne a
felsorolása mindazoknak, akik részt vettek a Program elkészítésében, de fel vannak
sorolva az elıterjesztésben. Csak néhányat említve: a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona vezetıje, aki egyben a
szociális kerekasztal vezetıje is, az Egyesített Szociális Intézmény vezetıje, a
Hajléktalan Szálló vezetıje, a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye vezetıje, Idısellátás vezetıje, Roma Kisebbségi Önkormányzat, civil
szervezetek, Esélyek Háza, Caritas, Máltai Szeretetszolgálat, stb. Nagyon
széleskörő szakmai egyeztetés mellett történt a Program megírása. Részt vett
benne továbbá a Munkaügyi Központ, a Klebelsberg Kunó Tankerület.
Igyekeztek minden szakterületnek megkeresni a képviselıjét. Kérné, hogy szakértı
úr is ismételje meg kérdését.
Brantmüller László, a Tulajdonosi Bizottság tagja: Összhangban van-e ez a
koncepció a már meglévı városi koncepciókkal, pl. Településfejlesztési
Koncepció, stb.?
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Darida Zsuzsa személyzeti referens: Igen, természetesen. Elıírás is volt a
Program készítése során, hogy a település valamennyi, jelenleg érvényben lévı
koncepciója, elıírása figyelembe legyen véve. Azokat a dokumentumokat, amik
összhangban vannak vele, a jelenlegi Esélyegyenlıségi Program I. fejezete
tartalmazza. Fontos volt az összhang megteremtése a Program készítése során.
Sebestyén József, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagja: Említette,
hogy a Klebelsberg Kunó Tankerület is részt vett a fórumon. Kérdése, hogy az
egyházi intézmények is képviseltették-e magukat? Kérdése vonatkozik a magán,
non-profit szervezetek által fenntartott mővészeti intézmények képviselıire is.
Darida Zsuzsa személyzeti referens: Az egyházi iskolák fenntartói a Program
készítésében nem vettek részt, de a megírásában igen. Valamennyi iskolát
kérdıíves formában és személyesen is megkeresték. Az Esélyegyenlıségi Program
tartalma szintén meghatározásra került a rendeletben és azt az adattartalmat kellett
összegyőjteni a bevont intézményektıl, függetlenül attól, hogy állami vagy egyházi
iskoláról van szó. Az adatgyőjtésbe, azok elemzésébe is bevonásra kerültek ezek az
intézmények, de a Helyi Esélyegyenlıségi Fórumra nem hívták meg ıket egyelıre,
ezt a késıbbiekben még megtehetik.
Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság tagja: Dicséretesnek tartja az
ıszinteségét és azt, hogy ennyi ember elıtt így beszél, megoldotta feladatát.
Csatlakozik Czaun elnök úr által mondottakhoz, véleménye szerint is szép anyag.
Mennyi idı alatt tudta elkészíteni az anyagot?
Darida Zsuzsa személyzeti referens: A jogszabály tavaly nyáron született meg,
akkortól lehetett tudni, hogy mi lesz a feladat. Egy pályázati pénzbıl megvalósult
program keretében nagy mentorhálózatot hoztak létre a mezei köztisztviselık
megsegítésére, ez idáig még sokan nem találkoztak az esélyegyenlıség
kérdéskörével és szükség volt egy mentorhálózatra. A mentorhálózat létrehozására
nagyon sok idı elment. Ez év március 25-én kapták meg a feladatot arra
vonatkozóan, hogy mit kell tenni. Két és fél hónap alatt írta meg. Az, hogy ez
mennyi munkaóra volt nem tudja. Köszönet a férjének és három gyermekének a
türelmükért. Egyúttal szeretné megköszönni mindenkinek a támogatását és
segítségét, mert szerencsére nem maradt egyedül a feladat megoldásában.
Bán Mihály, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Rövid véleményt
szeretne mondani a körzethatárok problémájáról. Ez megjelenik az óvodáknál
direkt módon, hogy hány gyereket kénytelenek a körzetben elutasítani, mert nem
férnek el a gyerekek, de megjelenik indirekt módon az iskolában is. Ott úgy, hogy
látszik a hátrányos helyzető gyerekeknek az eloszlása mennyire különbözı.
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Katanics Sándor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja: Mindazok
fényében, hogy ilyen fontos anyagról van szó, furcsa, hogy egy együttes bizottsági
ülés keretében kell ezt tárgyalni, több szót érdemelt volna. Sürget az idı a
Közgyőlés kezdetéig, ott nyilván folytatni fogják, de nem tartja szerencsés
megoldásnak, hogy ilyen rendkívül fontos anyagot így tárgyaljanak meg. Nem
kíván a részletekbe belemenni, de például a 3. oldallal kapcsolatban véleménye
szerint a Bakony felé emelkedni kell. Ezek nyilván olyan apróság, mely az anyag
nem ilyen körülmények közötti tárgyalása esetén kidomborodik. Ekkora
terjedelmő anyag esetében elıfordulhat elírás. Elnézést az apró kritikáért, ez
sokkal inkább annak szól, hogy a Közgyőlés, illetıleg a Bizottság ilyen módon
kénytelen tárgyalni az elıterjesztést.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Gyakorló kerékpározóként bizton
állítja, Gyulafirátót felé lejt az út.
Darida Zsuzsa személyzeti referens: A létrehozott dokumentummal
kapcsolatban ötévnyi lehetıség van a módosításra, sıt egy év múlva felül kell
bírálni. Egy egész év van arra, hogy amit most kidolgoztak azt csiszolják. Úgy
gondolja, ez egy munkadokumentum, aminek elfogadása ahhoz szükséges, hogy a
jövıben pályázati forráshoz juthasson az Önkormányzat. Az, hogy a tartalma
milyen? Ennyi idı alatt ezt lehetett írni, de szívesen fogad segítséget.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a vitát lezárva kérte a Tulajdonosi
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslattal
kapcsolatban.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
elfogadta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Tulajdonosi Bizottságának
236/2013. (VI. 27.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyása” tárgyú elıterjesztést.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlıségi Programjának jóváhagyása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság a
Közgyőlés felé elfogadásra javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslatot.
A határozati javaslatot az 1. számú melléklet tartalmazza.
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Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Dr. Strenner Zoltán elnök
urat, hogy a Közjóléti Bizottság is foglaljon állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait,
foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban. A
Közjóléti Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását támogatta.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Nagy Piroska elnök
asszonyt, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is foglaljon állást az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Piroska kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, foglaljanak
állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatokkal kapcsolatban. A Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal, támogatta az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Siklódi Levente elnök urat,
hogy a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság is foglaljon állást az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Siklódi Levente, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslattal
kapcsolatban. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévı 6 tagja 6
igen szavazattal támogatta az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Halmay György elnök urat,
hogy a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság is foglaljon állást az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Halmay György, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslattal
kapcsolatban. A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság jelenlévı 7 tagja 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását támogatta.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Tájékoztatja jelenlévıket, hogy
Hidegkuti Konstantin pár szót szeretne szólni jelenlévıkhöz, aki a mai bizottsági
ülésen van jelen utoljára, mint hivatalos referens.
Hidegkuti Konstantin: Annyit szeretne mondani, nagyon köszöni a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság, illetve a Tulajdonosi Bizottság
tagjainak segítségét. Részben 2010., részben 2012. óta dolgozott a két
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bizottságban, nagyon sokat tanult, bár már volt államigazgatási múltja. Minden
bizottsági tagnak további sikeres munkát és jó egészséget kíván.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke megköszönte a Bizottságok
tagjainak részvételét, s mivel több napirend nem volt, így az együttes bizottsági
ülést 7,57 órakor bezárta.

K.m.f.

Czaun János
a bizottság elnöke

Takács László
a bizottság tagja
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1. számú melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának
jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlıségi Programját.
2. A programot meg kell küldeni az önkormányzati és a város közigazgatási területén
mőködı nem önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek és az
Esélyegyenlıségi Program által érintett, nem állami vagy önkormányzati
fenntartású intézményeknek.
3. A Közgyőlés az intézkedési terv végrehajtását kétévente áttekinti, szükség esetén
az intézkedési tervet felülvizsgálja, valamint a helyzetelemzést és az intézkedési
tervet módosítja.
Határidı:
2. pont tekintetében: 2013. július 05.
3. pont tekintetében: 2015. júniusi közgyőlés idıpontja
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezetı
Veszprém, 2013. június 27.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

