Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Jegyzıkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2013. június 27-én (csütörtök) 0700 órai
kezdettel tartott soron kívüli nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Kossuth terem elıtere
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen megjelent:

Halmay György bizottsági elnök

a bizottság képviselı tagjai közül:

Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Katanics Sándor
Némethné Károlyi Jolán
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:

Bán Mihály
Varga Tamás
Meghívottak és megjelentek:

Brányi Mária alpolgármester
Kovács Judit hivatali csoportvezetı
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 7 fı
megjelent, a bizottság határozatképes. Javasolta a meghívóban feltüntetett
napirendek elfogadását.
A napirendekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezt követıen a bizottság jelenlevı 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
77/2013. (VI. 27.) határozata
a napirend elfogadásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2013. június 27-i ülésén az alábbi napirendi pont tárgyalására kerül
sor:
1. Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

2. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
Az elıterjesztés elıadója:

Brányi Mária alpolgármester

Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy egy három kötetbıl álló anyagot
küldtek ki és egy kérdésekre adott válaszokból összeállított fejezetet. Az elsı rész a
tavaly tárgyalt anyag felülvizsgálati összefoglalója, míg a második - ami még nem
teljes készültségi – rész a koncepció, a harmadik rész az örökségvédelmi
hatástanulmány. Az integrált területfejlesztési stratégia és az intermediális
csomópont elfogadásával fog kiegészülni és nyeri el végleges formáját az anyag.
Azért kell most ezt tárgyalni, hogy ne a 2002-es adatokból keljen a munkatársaknak
dolgozni, hanem egy mai ismereteken, legjobb tudásunkon alapuló koncepcióból.
Arra kért mindenkit, hogy az anyag, jövı évi elkészítésének érdekében
szeptemberig adja meg javaslatait, hogy azok a kész anyagba beépülhessenek. Az
anyag jelenlegi 70-80%-os készültsége már lehetıvé teszi, hogy a fıbb koncepciók,
irányvonalak megjelenjenek benne. Ezen kívül az integrált területfejlesztési stratégia
kapcsán megjelent új fogalom a várostérségi együttmőködés konkrét tartalma
megfogalmazásra kerül. A munkafolyamat végére teljes összhangba kerülnek az
említett fıbb stratégiákkal és a település szerkezeti tervvel. Ez azért is fontos, hogy
a különbözı tervezıi csoportok által elvégzett munkák összhangba kerüljenek. Ez a
mi érdekünk is.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy az alpolgármester asszony által
elmondottakat korrektnek és pontosnak tartja és fontos volt, hogy elhangzottak. Ez
egy gazdag, sokirányú anyag, amelyet teljes egészében még nem sikerült
áttekintenie, de az elképzelések és az irányok jók. A harmadik örökségvédelmi
területtel foglalkozó kötettel kapcsolatban látta a temetık, fák védelmére vonatkozó
részt. Nem találta azonban az anyagban egyes sírhelyek védelmére vonatkozó részt.
Mőködik is egy ilyen bizottság, amelyik számba veszi a település szempontjából
fontos személyek sírhelyeit. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy nem merült-e fel
ezeknek a sírhelyeknek valamilyen formában az örökségvédelmi részévé tétele?
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Brányi Mária alpolgármester válaszában utalt az anyag készültségi fokára és
elmondta, hogy a város minden temetıjének tekintetében ez a felmérı munka
megtörtént. A védett sírokra vonatkozó javaslatot a testület elfogadta, de ez nem
zárja ki, hogy ezek köre bıvülhet. Ahogy az anyag régészeti leletekkel foglalkozó
részét mőemlék jegyzékkel kell kiegészíteni. Azt szeretnék elérni, hogy a nyár
folyamán ezek a mellékletek mind kerüljenek be az anyagba. Szintén az anyag részét
fogja képezni a szeptemberi közgyőlés elé kerülı helyi értéktárra vonatkozó anyag
is. Ez az anyag jelenleg településrendezési és fejlesztési szempontból van rendben,
az egyéb területek kiegészítése folyamatosan zajlik. Azért is fontos ennek a
koncepciónak az alapos, mindenre kiterjedı kidolgozása, mert ez tíz évre szól. Azt
viszont még nem tudjuk, hogy ez alatt az idıszak alatt különbözı éves projektek
finanszírozása, hogy fog zajlani. Az azonban már jól látszik, hogy az integrált
területfejlesztési stratégia megléte, az ahhoz kapcsolódás elvárás, mert a megyei jogú
városok forráshoz jutásának változása is indokolja. A múltból a jövıbe építkezés
folyamatát be kell tudniuk mutatni.
Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy örül annak, hogy az alpolgármester
asszony elmondta, hogy ez nem egy kész anyag. Vannak benne kisebb tárgyi hibák,
elütések, hiányok, de ha jól értelmezte, akkor most megnyílik egy kör, amikor
mindenki hozzáteheti a javaslatát, elgondolásait.
Brányi Mária alpolgármester asszony elmondta, hogy ı egy kicsit árnyaltabban
fogalmazna, hiszen ez az anyag már a korábban elfogadott anyagainkra épül. Ezt az
anyagot kell és lehet részleteiben kidolgozni és gazdagítani és nem teljesen új
elképzeléseket várnak. A meglévı anyagaikat kell úgy szintetizálni, hogy azok egy
egységes jövıképet alkossanak.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke az alábbi észrevételt tette: az anyag
elsı részében jobbára 2010-es adatok szerepelnek. Kérdezte, van-e arra lehetıség,
hogy 2011-es adatokkal is frissítsék azt.
Brányi Mária alpolgármester asszony válaszában elmondta, hogy 2014-re ígérik az
újabb statisztikai adatokat, addig ezeket tudják szerepeltetni az anyagban.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke hozzátette, hogy az esélyegyenlıségi
program is a 2011-es adatokra hivatkozik, azokkal dolgozott, ezért lenne célszerő itt
is frissíteni.
Brányi Mária alpolgármester asszony elmondta, mint már említette az anyagnak ez
a része már készen van, de természetesen az egyéb részekben törekedni fognak az
anyagfrissítésre.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevı 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
78/2013. (VI. 27.) határozata
Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a jegyzıkönyv mellékletében szereplı határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

Határidı: 2013. június 27
Felelıs:
Halmay György elnök
A továbbiakban egyéb hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 7,30 órakor
a bizottság soron kívüli nyilvános ülését bezárta és kérte a bizottság tagjait, hogy
fáradjanak fel a 206-os tárgyalóba, ahol a Pénzügyi és Költségvetési, a Tulajdonosi,
a Közjóléti, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport valamint a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottságok nyilvános együttes ülésére kerül sor.

kmf.

Némethné Károlyi Jolán
a bizottság tagja

Katanics Sándor
a bizottság tagja
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Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 78/2013. (VI. 27.) határozat
melléklete

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a
város Településfejlesztési Koncepcióját.
2. Felkéri a városi fıépítészt, hogy gondoskodjon az elfogadott
Településfejlesztési Koncepció városi honlapon való közzétételérıl, valamint
5 napon belül értesítse az elfogadásról az egyeztetésben részt vett
államigazgatási- és egyéb szervezeteket, valamint az állami fıépítészt.

Határidı: 2013. július 3.
Felelıs: Horváth Gábor fıépítész

Veszprém, 2013. június 27.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

