JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. szeptember 2-i 13.33 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Kis-házasságkötı terem
Veszprém, Óváros tér 9/B.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár
Ferenc, Majoros Ildikó, Stigelmaier Józsefné és Szabó Károlyné a Bizottság tagjai,
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Siklódi Levente és Surányi Józsefné a Bizottság tagjai.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 5 fı jelen
van, tehát a Bizottság határozatképes.
Elfogadja-e a Bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontokat?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
103/2013. (IX. 2.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati
rendelet
és
az
Önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
2.
A. Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésein való részvételre felkért partnerek
körérıl
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B. Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésének szabályairól
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
3. Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
4. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
5. A Városi Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
6. A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
7. A Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
8. A Laczkó Dezsı Múzeum Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
9. Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı
10. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A lejárt határidejő határozatokkal kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tudomásul veszi-e a Bizottság a 90/2013. (VI. 17.) határozat és a 98/2013. (VI. 17.)
határozat végrehajtásáról szóló jelentést?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
104/2013. (IX. 2.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága a
90/2013. (VI. 17.) határozat és a 98/2013. (VI. 17.) határozat végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.

Napirendi pontok tárgyalása
1.
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és a rendelettervezetet elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
105/2013. (IX. 2.) határozata
”Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása”
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címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása ” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
(A rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 1. mellékletét képezi.)
2.
A. Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésein való részvételre felkért partnerek
körérıl
C. Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésének szabályairól
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Józsa Tamás kabinetfınök, a Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport vezetıje:
Kiegészítést nem fogalmaznának meg, de szeretnék kiemelni, hogy az integrált
városfejlesztési stratéga elkészítésére jövı szeptemberig van lehetısége az
Önkormányzatnak. Ez egy látszólagos idıhorizont, mert jövı májusban le kell adni a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé a Közgyőlés által jóváhagyott stratégiát és
településfejlesztési koncepciót. Ezen idıszakig kell lefolytatni a partnerségi egyeztetetı
tárgyalásokat. A folyamatot Kormányrendelet szabályozza. Jelen elıterjesztés az elsı
mozzanat, amikor meg kell határozni azt a kört akikkel az Önkormányzat egyeztetni
kíván, másrészt azokat a szabályokat is el kell fogadni melyek ennek a folyamatnak a
lebonyolításában mérvadóak lesznek. Felhívja a figyelmet arra, hogy az elıterjesztéshez
két határozati javaslat tartozik.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A szövegben sárga kiemeléssel jelölik a partnereket. Idıközben történt változás?
Józsa Tamás kabinetfınök, a Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport vezetıje:
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Ez egy elızetes megkeresés volt, sárga kiemeléssel azokat jelölték, akik pozitívan
válaszoltak. Ez a lista folyamatosan változik, a Közgyőlés elé egy frissített listát
készítenek.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az „A” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
106/2013. (IX. 2.) határozata
a „Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésein való részvételre felkért partnerek körérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció
partnerségi egyeztetésein való részvételre felkért partnerek körérıl” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 2. mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „B” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
107/2013. (IX. 2.) határozata
a „Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésének szabályairól”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció
partnerségi egyeztetésének szabályairól” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. mellékletét képezi.)
3.

Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása? Jó dolog a Települési Értéktár Bizottság létrehozása. A bizottság tagjainak
személye biztosíték a megfelelı mőködésre.
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
108/2013. (IX. 2.) határozata
a „Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása” címő elıterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a jegyzıkönyv 4. mellékletét képezi.)
4.

Az Eötvös Károly Megyei
Szabályzatának jóváhagyása

Könyvtár
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Szervezeti

és

Mőködési

Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
A könyvtár SZMSZ-ét júniusban megküldték a Minisztériumba, harminc napon belül
kellett volna választ kapniuk a megfelelıségre vonatkozóan. Nem kaptak visszajelzést,
ami azt jelenti, hogy elfogadták az SZMSZ-t. Telefonon azért rákérdeztek és azt a
választ kapták, hogy az SZMSZ megfelelı.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Igazgató asszonytól kérdezi, hogy a Március 15. utcai könyvtárban, rendben van-e az
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat helye?
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatója:
Ez az ügy már nem tartozik az ı kompetenciájába, a kérdésre Józsa Tamás
kabinetfınök, a Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport vezetıje tud választ
adni.
(Józsa Tamás már távozott az ülésrıl.)
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
109/2013. (IX. 2.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta az „Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési
szabályzatának jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja Eötvös Károly Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal

5.

A Városi Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A VMK és a bábszínház székhelye egyaránt a Dózsa Gy. út 2. szám, illetve a telephelye
a Táborállás park 1. A két intézmény ténylegesen a Táborállás parkban mőködik.
Várható-e, az Önkormányzat tulajdonba kerülését követıen, hogy a két intézmény
székhelye megváltozik?
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
Úgy tudja, hogy az MNV Zrt.-vel október 31-ig kell szerzıdést kötnie az
Önkormányzatnak. A tulajdonba kerülés után, igen, várhatóan a Táborállás park lesz
mindkét intézmény székhelye.
Dr. Dancs Judit törvényességi referens:
A volt Helyırségi Mővelıdési Otthon épülete és az épület elıtti park tulajdonjogának
Önkormányzat részére történı ingyenes átruházását tárgyalja a szeptemberi Közgyőlés.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Jóváhagyja-e a Bizottság a Városi Mővelıdési Központ Szervezeti Mőködési
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
110/2013. (IX. 2.) határozata
a Városi Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „a Városi Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága a
jóváhagyja a Városi Mővelıdési Központ Szervezeti Mőködési Szabályzatát a
határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
6.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
111/2013. (IX. 2.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága a
jóváhagyja a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény Szervezeti
és Mőködési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
7. A Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az SZMSZ módosításának okai között létszámadatok változása is szerepel. Ez mit
jelent?
Ifj. Hegyeshalmi László a Mővészetek Háza igazgatója:
Az intézmény álláshelyeinek száma kettıvel csökkent, egy dolgozójuk a VKSZ Zrt.-hez,
a másik pedig az ISZSZ-hez került.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság a Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
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A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
112/2013. (IX. 2.) határozata
a Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága a
jóváhagyja a Mővészetek Háza Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a határozat 1.
mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
8. A Laczkó Dezsı Múzeum Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Elıterjesztı: Szödényi Kinga irodavezetı
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság a Lackó Dezsı Múzeum Szervezeti Mőködési Szabályzatát a
határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
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113/2013. (IX. 2.) határozata
a Lackó Dezsı Múzeum Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „a Lackó Dezsı Múzeum Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottsága a
jóváhagyja a Lackó Dezsı Múzeum Szervezeti Mőködési Szabályzatát a határozat 1.
mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs: Szödényi Kinga irodavezetı
Határidı: azonnal
9.

Tájékoztató a Közjóléti Iroda 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Angyal Éva irodavezetı

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése,
hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság elnöke megköszönte a
tájékoztatást.
10.

Egyebek

Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Köszönetet mond a VMK és a Kabóca Bábszínház igazgatóinak a választókerületében –
a HEMO elıtt – megtartott nagyszabású nyárbúcsúztató rendezvényért. Rengeteg
ember érezte jól magát ezen a programsorozaton.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és a nyilvános ülést
14.08 órakor bezárta.
K.m.f.
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Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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1. melléklet a Közjóléti Bizottság 105/2013. (IX. 2.) határozatához
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet és
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az 1-3.§ tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4.§ tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi
XX. törvény 138.§ (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.1) 5.§- a a következı 2. ponttal egészül
ki:
„2. Dönt a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról.”
2.§ A R.1 6-7.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„6.§ A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Közjóléti
Bizottságra:
1. jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó egészségügyi-, szociális- és
gyermekjóléti intézmények szervezeti- és mőködési szabályzatát, szociális és
gyermekjóléti intézmények szakmai programját, valamint jóváhagyja a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsıdék nyári nyitvatartási rendjét,
2. dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények
mőködésének törvényességi ellenırzésérıl és a szakmai munka
eredményességérıl szóló beszámoló elfogadásáról, és átfogó értékelést készít
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,
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3. ellátja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetıi megbízására irányuló
pályázat kiírásával, a pályázati felhívás tartalmának meghatározásával
kapcsolatos feladatokat, és létrehozza a bíráló bizottságot,
4. az egészségügyi szolgáltatónak nyújtandó önkormányzati támogatás kivételével
meghatározza az egészségügyi szolgáltatóval kötendı feladat-ellátási és
feladatátvállalási, valamint a közremőködıi szerzıdések általános szerzıdési
feltételeit,
5. ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények
vezetıi megbízására irányuló pályázat kiírásával, a pályázati felhívás tartalmának
meghatározásával kapcsolatos feladatokat és létrehozza a véleményezı
bizottságot,
6. a megbízási díj összegének kivételével meghatározza a megbízási szerzıdés
tartalmát a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával, a Kapcsolat „96”
Mentálhigiénés Egyesülettel, és az Alkohol- Drogsegély Ambulancia
Egyesülettel kötendı megbízási szerzıdést érintıen,
7. jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott közmővelıdési és közgyőjteményi
intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, éves munkatervét,
beszámolóját,
8. jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott mővészeti intézmények szervezeti
és mőködési szabályzatát, lezárt mővészeti évadról szóló szakmai beszámolóját,
9. ellátja a közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti intézmények vezetıi
megbízására irányuló pályázat kiírásával, a pályázati felhívás tartalmának
meghatározásával kapcsolatos feladatokat, és létrehozza a bíráló bizottságot,
10. egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében,
11. elfogadja a kiemelt mővészeti együttesek éves beszámolóját.
7.§ A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottságra:
1.

egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat által fenntartott vagy, mőködtetett
köznevelési intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának,
házirendjének és pedagógiai programjának azon rendelkezéseivel
kapcsolatban, amelyekbıl a fenntartóra, mőködtetıre többletkötelezettség
hárul,
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2.

jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott óvodák továbbképzési
programját,

3.

véleményezi az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetıinek az óvodai
nevelési évre vonatkozó munkatervi javaslatát,

4.

ellátja az óvodák vezetıi megbízására irányuló pályázat kiírásával, a pályázati
felhívás tartalmának meghatározásával kapcsolatos feladatokat,

5.

a beiratkozás idejérıl, az errıl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejérıl hirdetményt tesz közzé,

6.

bizottságot szervez, ha az óvodába jelentkezık száma meghaladja a felvehetı
gyermekek számát,

7.

érdemi választ ad a nevelıtestület, és a szülıi szervezet javaslatára,

8.

az Oktatási Hivatal megkeresésére elızetesen véleményezi a köznevelésifejlesztési tervet,

9.

meghatározza az Önkormányzati fenntartású óvodákban az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát,

10. meghatározza az Önkormányzati fenntartású óvodák heti és éves nyitvatartási
rendjét,
11. a fenntartó megkeresésére véleményt nyilvánít az Önkormányzat
mőködtetésében lévı köznevelési intézmények vezetıinek megbízásáról és
megbízásának
visszavonásáról,
az
intézmény
hivatalos
nevének
megváltoztatásáról,
13. egyetértési jogot gyakorol az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák
ellenırzésében részt vevı szakértı kijelölésében,
14. oktatásügyi közvetítıi eljárás esetén, egyetértési jogot gyakorol az oktatásügyi
közvetítı felkérésével kapcsolatban,
15. engedélyezi a nevelési év indításánál az óvodai csoportokra meghatározott
maximális létszám átlépését kivéve, ha a létszámnövelés az alapító okiratban
meghatározott létszámot érinti,
16. a kormányhivatal megkeresésére elızetesen véleményezi a következı nevelési
évre szóló megyei ellenırzési tervet,
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17. megtárgyalja az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák vezetıinek az
intézmény tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját és értékeli az
intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
18. megkeresésre véleményezi az egyházi és magánintézmények fenntartóival
kötött köznevelési szerzıdés megkötését,
19. a szolgáltatási díj összegének kivételével meghatározza az ifjúsági irodai
szolgáltatások ellátására kötendı szerzıdés tartalmát.”
3.§ A R.1 72.§ (3) bekezdés /Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségi
önkormányzatok mőködéséhez szükséges helyiség használatot:/ d) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„d) A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére a Veszprém,
Március 15. u. 1/A. szám alatti, 3057/59/A/2 hrsz-ú Klubkönyvtár
funkciójú ingatlanból 40 m2 nagyságú, külön bejáratú irodahelyiség”
/önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja./
4.§ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.2)15.§-a a következı (4) bekezdésssel egészül ki:
„(4) A polgármester átruházott hatáskörében dönt a Veszprém, Táborállás tér 1.
szám alatti ingatlant érintı együttmőködési megállapodás, haszonkölcsön és egyéb
kapcsolódó szerzıdések megkötésérıl, módosításáról, megszüntetésérıl.”
5.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével- a kihirdetését követı napon
lép hatályba.
(2) A 4.§ és a 6.§ a Veszprém, Táborállás tér 1. szám alatti ingatlant érintı
ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodás hatályba lépését követı
napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a R.1 4.§ 24. pontja.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzat vagyonáról ,a
vagyongazdákodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012.(II.24.)önkormányzati
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rendeletének módosításáról szóló.../2013.(...)önkormányzati rendeletének elızetes
hatásvizsgálata
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl ... önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A Jat. 22. § szerint:
22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintı új jogi szabályozás vagy módosítás
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedı,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerősíthetı, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezı szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintő szabályozást megvalósító, a
feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelı módosítására kerüljön sor.
(2)

Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén ...
az önkormányzati rendelet esetén a jegyzı gondoskodik.
II.

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati
rendelet és az Önkormányzat vagyonáról ,a vagyongazdákodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012.(II.24.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2013.(...)önkormányzati rendeletének tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetık.
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatása
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E körben a Jat. szerint „különösen” a következı kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket érdemben – a jelenleg hatályban levı szabályozás hatásaihoz
képest – nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Tervezetben tett javaslat egyrészt a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatának jogszerő
hátterét hivatott biztosítani, másrészt a megváltozott tulajdoni viszonyokhoz kapcsolódó
gyakorlatot módosítja. A hatáskör átruházás elısegíti, hogy a Közgyőlés szakmai bizottsága
hozzon döntést bizonyos esetekben.
3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
érzékelhetı többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
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2. melléklet a Közjóléti Bizottság 106/2013. (IX. 2.) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció
elkészítésébe bevont partnerségi kör jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „Döntés
az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció partnerségi
egyeztetésein való részvételre felkért partnerek körérıl” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. A Közgyőlés a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése alapján
jóváhagyja az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint a
Településfejlesztési Koncepció elkészítésével
kapcsolatos partnerségi
egyeztetésbe bevonandók körére vonatkozó listát a határozat mellékletében
foglaltak szerint.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert a mellékletben foglalt partnerek hivatalos
úton történı megkeresésére.
Határidı: 2013. október 30.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
2. pont tekintetében Józsa Tamás csoportvezetı
Veszprém, 2013. szeptember 12.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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Melléklet a …./2013.(…..) határozathoz
PARNEREK LISTÁJA1
1. Városkörnyéki Önkormányzatok:
• Veszprémfajsz Község Önkormányzata
• Nemesvámos Község Önkormányzata
• Tótvázsony Község Önkormányzata
• Nagyvázsony Község Önkormányzata
• Úrkút Község Önkormányzata
• Kislıd Község Önkormányzata
• Városlıd Község Önkormányzata
• Csehbánya Község Önkormányzata
• Herend Város Önkormányzata
• Bánd Község Önkormányzata
• Márkó Község Önkormányzata
• Szentgál Község Önkormányzata
• Farkasgyepő Község Önkormányzata
• Bakonybél Község Önkormányzata
• Hárskút Község Önkormányzata
• Lókút Község Önkormányzata
• Pénzesgyır Község Önkormányzata
• Zirc Város Önkormányzata
• Olaszfalu Község Önkormányzata
• Borzavár Község Önkormányzata
• Nagyesztergár Község Önkormányzata
• Dudar Község Önkormányzata
• Bakonynána Község Önkormányzata
• Öskü Község Önkormányzata
• Várpalota Város Önkormányzata
• Peremarton Község Önkormányzata
• Pétfürdı Község Önkormányzata
• Hajmáskér Község Önkormányzata
• Berhida Város Önkormányzata
• Papkeszi Község Önkormányzata
• Litér Község Önkormányzata
• Sóly Község Önkormányzata
1

Sárgával azok a partnerek vannak kiemelve, akik az elızetes felkérésre az elıterjesztés leadásáig 2013 aug. 29-ig
írásban pozitív visszajelezést adtak.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Királyszentistván Község Önkormányzata
Balatonfőzfı Város Önkormányzata
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Felsıörs Község Önkormányzata
Alsóörs Község Önkormányzata
Paloznak Község Önkormányzata
Csopak Község Önkormányzata
Csetény Község Önkormányzata
Vilonya Község Önkormányzata
Tés Község Önkormányzata
Jásd Község Önkormányzata

2. Államigazgatási vagy állami szervek:
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
• Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság
• Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
• Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
• Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami
Fıépítészi Iroda
• Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
Igazgatóság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
• Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága
• Bányakapitányság Veszprém
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége
• Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltség
• Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
• Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
• Veszprém Megyei Önkormányzat Területrendezési Iroda
• Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség
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• KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmérnöksége
• NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóság, Vasúti Hatósági Fıosztály
• Veszprémi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer -ellenırzı
Hivatal
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága
3. Közszolgáltatást nyújtó vállalatok:
• Balaton Volán Zrt.
• Bakonykarszt Zrt.
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
• E-ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
• E-ON Energiaszolgáltató Kft.
• Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
• Invitel Zrt.
• UPC Magyarország Kft.
• DIGI Kft.
• MÁV Rt. Területi Igazgatóság Mőszaki Osztály
4. Fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek:
• ÖKOPolisz Klaszter
• Új Széchenyi Programiroda
• Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.
• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
5. A helyi gazdaság képviselıi:
• HM VERGA Veszprémi Erdıgazdaság Zrt.
• Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
• Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
• Gátiba Solar Kft.
• CoreComm SI Kft.
• Continental Automotive Hungary Kft.
• Valeo Auto-Electric Kft.
• Unilever Magyarország Kft.
• Balluff Elektronika Kft.
• Jost Hungaria Bt.
• Allianz Hungária Zrt.
• Pepperl és Fuchs Kft.
• Pannon Lapok Kiadói Kft.
• OTP Bank Nyrt.
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Yara Hungaria Kft.
Nass Magnet Hungária Kft.
Pannontej Zrt.
Lasselsberger-Knauf Kft.
Maxon Motor Hungary Kft.
Alfred Schuon Kft.

6. Kamarák, vállalkozói szervezetek:
• Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
• Veszprém Megyei Építész Kamara
• Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Agrárkamara
• KISOSZ
7. Felsıoktatás, kutatás képviselıi:
• Pannon Egyetem
• Veszprémi Inkubátor Ház
• VEAB (MTA Veszprémi Területi Bizottsága)
• Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola
8. Helyi szempontból jelentıs területeken aktív, szakértelemmel rendelkezı civil
szervezetek képviselıi:
• Csalán Környezet- és Természetvédı Egyesület
• Hét Domb Egyesület
• Várfok Alapítvány
• Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
• Apolló Repülı Klub Környezetvédelmi Csoport
9. Egyházak/Egyházi karitatív szervezetek képviselıi
• Veszprémi Fıegyházmegyei Karitász
• Veszprémi Érsekség
• Református Egyházközség
• Evangélikus Lelkészi Hivatal
10. Kulturális – Társadalmi - Szociális partnerek:
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat
• VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmenetei Otthona
• Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
• Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár
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• Mővészetek Háza
11. Nemzetiségek, nemzetiségi önkormányzatok képviselıi:
• Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
• Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
• Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
• Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
• Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, AZ INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI
ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVİ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
A
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZT VEVİ
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

B
EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZO

2. állami fıépítész

területrendezés, településrendezés

3. környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelıség

környezetvédelem, természet- és tájvédelem,
vízgazdálkodás

4. nemzeti park igazgatóság

természet- és tájvédelem

hazai vagy nemzetközi jogsz
álló terület, érték, ökológiai
puffer terület) – szükség sze
természetvédelmi és vízügyi

5. Nemzeti Környezetügyi Intézet

környezetvédelem

felszíni és felszín alatti vízm
gazdálkodási terület – szüks
természetvédelmi és vízügyi

6. Országos Vízügyi Fıigazgatóság vízgazdálkodás

nagyvízi meder, mértékadó
– szükség szerint egyeztetve
vízügyi felügyelıséggel

7. fıvárosi és megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

polgári védelemi terület

tőzvédelem, polgári védelem

8. fıvárosi és megyei
közegészségügy
kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
9. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala

közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti
határátkelıhellyel, víziúttal és vasúti
pályahálózattal, különösen szintbeli közútivasúti átjáróval érintett település esetében

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

közlekedés: légi közlekedéssel érintett település
esetében

11. fıvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelısége

közlekedés: minden más esetben

12. Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ

örökségvédelem

világörökségi és világöröksé
terület

13. járási (fıvárosi kerületi) hivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

örökségvédelem

országos védelem alatt álló m
és védıövezete
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14. fıvárosi és megyei
kormányhivatal földhivatala

földvédelem

termıföld mennyiségi és mi

15. megyei kormányhivatal erdészeti erdırendezés, erdıvédelem
igazgatósága

kiváló termıhelyi adottságú

16. megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatósága

talajvédelem

talajvédelem

17. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetıje

honvédelem

kiemelt fontosságú meglévı

18. fıvárosi és megyei rendırfıkapitányság

határrendészet

19. Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal bányakapitánysága

bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély ásványi nyersanyag-gazdálko

20. Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

hírközlés

21. Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága*

nukleáris biztonság

22. Országos Tisztifıorvosi Hivatal* természetes gyógytényezık,
gyógyhely
gyógyhelyek természeti adottságainak védelme
* érintettség esetén
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3. melléklet a Közjóléti Bizottság 107/2013. (IX. 2.) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……./2013. (…) határozata
az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a településfejlesztési Koncepció
partnerségi egyeztetésének szabályairól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció partnerségi egyeztetésének szabályairól ” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. A Közgyőlés a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján - a teljes
körő nyilvánosság biztosításnak figyelembevételével - Veszprém város
integrált településfejlesztési stratégiája és településfejlesztési koncepciója
tervezeteit az elızetes tájékoztatási szakaszban elkészített változat alapján a
tájékoztatási dokumentációval, valamint a véleményezési szakaszban
elkészített változat alapján az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan
partnerségi egyeztetést folytat le, amely szabályairól az alábbiak szerint
rendelkezik:
a)
az egyeztetésben résztvevı partnerek tájékoztatási módja és eszközei:
- dokumentumok tervezetérıl, az elızetes tájékoztatási és véleményezési
dokumentációkkal kapcsolatos tájékoztatást a Fıépítészi Önálló Csoport
munkatársai és a projekt végrehajtásába bevont partnerségi egyeztetésekért
felelıs kijelölt szervezet végzi
- a helyi újságban, városi honlapon és médiában felhívást tesznek közzé a
dokumentumok tervezetérıl 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,
- a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy aulájában 1 példány
papíralapú dokumentációt kifüggesztenek,
- ügyfélfogadási idıben az érdeklıdıket tájékoztatják, kérdéseikre
válaszolnak,
- lakossági és szakmai fórumokat, rendezvényeket szerveznek külön
témakörökben az érintett partnerek meghívásával
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- az egyes fórumok megtartása elıtt legalább 15 nappal írásban tájékoztatják
az érintett partnereket az aktuális fórum idıpontjáról és témájáról
- a véleményezési dokumentáció készítésnek elsı szakaszában az érintett
szakmai kamaráknak a dokumentáció munkaközi anyagát elızetes
véleményezésre megküldik és a tervezık részvételével szakmai
konzultációt, fórumokat biztosítanak számukra,
- a véleményezési szakasz lezárása elıtt - a polgármester megbízása alapján gondoskodnak lakossági fórum összehívásáról és lebonyolításáról, igény
szerinti számban és alkalommal.
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 és a projekt végrehajtásába bevont partnerségi
egyeztetésekért felelıs kijelölt szervezet készíti és győjti,
- a fórumokról készített emlékeztetıket készítenek és megküldik a partnerek
részére,
- 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 stratégiát és a koncepciót készítıknek szakmai véleményezésre az
észrevételeket digitális formában továbbítják,
- az egyes önálló dokumentációval kapcsolatos vélemények, javaslatok
beérkezésének idejérıl, rövid tartalmáról és egyéb adatairól táblázatos
nyilvántartást vezetnek.
c)
az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
- a Fıépítészi Önálló Csoport munkatársai és a projekt végrehajtásába bevont
partnerségi egyeztetésekért felelıs kijelölt szervezet a szakmai elıkészítık
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 szakmai javaslatot a nyilvántartását tartalmazó
táblázatban feltüntetik, külön-külön az egyes önálló dokumentációkra
vonatkozóan,
- 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,
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- 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 ITS és koncepció nyilvánosságát biztosító intézkedések:
- a Fıépítészi Önálló Csoport munkatársai gondoskodnak az elfogadott és
hatályba lépett dokumentumok papíralapú dokumentációinak és
alátámasztó munkarészek két példányának központi irattári és két
munkapéldányának irodai irattári tárolásáról,
- intézkednek a város honlapján megjelenített, interneten keresztül
hozzáférhetı digitális formátumú változat elhelyezésérıl,
- elıkészítik a dokumentumok város térinformatikai rendszerébe történı
beintegrálását.
2. A Közgyőlés felkéri a városi fıépítészt, hogy az Integrált Településfejlesztési
Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció készítése és egyeztetési
eljárásának lebonyolítása során a partnerségi szabályokat vegye figyelembe,
tartsa és tartassa be.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Horváth Gábor fıépítész
Veszprém, 2013. szeptember 12.

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

Porga Gyula s.k.
polgármester
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4. melléklet a Közjóléti Bizottság 108/2013. (IX. 2.) határozatához

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (…..) határozata
Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása” címő elıterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a magyar
nemzeti értékekrıl és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a Települési Értéktár mőködtetésével
kapcsolatos feladatok ellátására létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot.
2. A Települési Értéktár Bizottságnak Elnöke és 15 fı állandó tagja van. Az
Értéktár Bizottság személyi összetételét Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése az alábbiak szerint állapítja meg:
elnök:
Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere
tagjai:
- Nemzeti Mővelıdési Intézet Veszprém Megyei Irodája által delegált 1 fı,
- MTA Veszprémi Területi Akadémiai Bizottsága által delegált 1 fı,
- Pannon Egyetem által delegált 1 fı,
- Veszprémi Érsekség által delegált 1 fı,
- Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára által delegált 1 fı,
- Laczkó Dezsı Múzeum által delegált 1 fı,
- Eötvös Károly Megyei Könyvtár által delegált 1 fı,
- Veszprémi Építész Mőhely képviseletében 1 fı,
- Veszprémi Turisztikai Egyesület képviseletében 1 fı,
- Dr. Balassa László építész, mőemlékvédelmi szakmérnök
- Géczi János költı
- Gopcsa Katalin mővészettörténész
- Gy. Lovassy Klára mérnök, nyug. múzeumigazgató
- Jokesz Antal fotómővész, honlap szerkesztı
- a Polgármesteri Hivatal kulturális csoportvezetıje, aki egyben az Értéktár
Bizottság titkári feladatait is ellátja.
3. A Települési Értéktár Bizottság feladatát az alakuló ülés napjától,
folyamatosan látja el Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése által a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott
Mőködési Szabályzata szerint.
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4. A Közgyőlés az Értéktár Bizottság titkársági, ügyviteli feladatainak ellátását a
Polgármesteri Hivatal Titkársága közremőködésével biztosítja.
5. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Települési Értéktár
Bizottság tagjainak felkérésérıl a Polgármesteri Hivatal Titkárságán keresztül
gondoskodjék.
Határidı:
2013. szeptember 30.: az Értéktár Bizottság tagjainak felkérésére
2013. október 31.: az Értéktár Bizottság alakuló ülésének megtartására
Felelıs:

Brányi Mária alpolgármester

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
Veszprém, 2013. szeptember 12.

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı

Porga Gyula s.k.
polgármester
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1. melléklet
Veszprém MJV Önkormányzata Közgyőlésének …../2013. (….) határozatához
A VESZPRÉMI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet
(a továbbiakban: Korm. Rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján a Veszprémi Települési
Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) mőködésének és eljárásának
legfontosabb szabályait a következık szerint állapítja meg:
A bizottság megnevezése, elérhetısége, létszáma
1. A bizottság hivatalos megnevezése és címe:
a) Veszprémi Települési Értéktár Bizottság
b) 8200 Veszprém, Óváros tér 9. fax: 88/549-268, e-mail: ……
2. A Bizottság létszáma: tizenhat fı
A Bizottság mőködése
3. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. Az üléseket a bizottság
elnöke hívja össze a napirend megjelölésével..
4. A Bizottság üléseit a beérkezett javaslatok mennyisége szerinti ésszerő
ütemezésben, de évente legalább négy alkalommal tartja.
5. A Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a bizottság ülését 15 napon belüli idıpontra
ismételten össze kell hívni.
6. A Bizottság ülését a Bizottság elnöke vezeti, akit akadályoztatása esetén a
Bizottság titkára, mindkettıjük távollétében a Bizottság legidısebb tagja,
mint körelnök helyettesít.
7. A Bizottság elnöke képviseli a Bizottságot, feladatai az ülés levezetésével
kapcsolatban különösen:
a) megnyitja és berekeszti az ülést, megállapítja és figyelemmel kíséri a
határozatképességet
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
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c) napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzottakat,
szavazásra bocsátja a javaslatokat,
d) meghatározza a vitában a hozzászólások rendjét, megadja és megvonja a
hozzászólás jogát,
e) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását.
8. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel, egyszerő többséggel
hozza meg. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel
szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. Szavazategyenlıség esetén az
ülést vezetı elnök (vagy az ülést levezetı titkár) szavazata dönt.
9. A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a
hozzátartozóját az adott ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az
érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a Bizottság dönt.
10. A Bizottság egyedi ügyekben meghozott döntésében és/vagy a döntés
elıkészítés szakmai megalapozásában az állandó tagokon kívül – a
tevékenységi körükbe tartozó ügyekben – más szervezetet, szakértıt eseti
jelleggel bevonhat álláspontja kialakításához. Az esetenként meghívott
szakértık és/vagy szervezetek szakértı delegáltjai szavazati joggal nem, csak
tanácskozási joggal rendelkeznek.
11. A Bizottság munkájában való részvételükért a tagokat díjazás nem illeti meg.
12. A Bizottság munkaszervezeti teendıit Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Titkársága látja el. A Titkárság kulturális
csoportvezetıje egyben a bizottsági titkári feladatokat is ellátja:
a) a beérkezett javaslatokat összegyőjti, gondoskodik az esetleges hiánypótlás
beszerzésérıl,
b) közremőködik az ülések összehívásában, biztosítja a javaslatok bizottsági
tagokhoz történı idıbeni eljuttatását,
c) segíti az elnököt az ülések levezetésében,
d) gondoskodik az ülés jegyzıkönyvének elkészítésérıl, a bizottsági
döntések nyilvántartásáról,
e) gondoskodik a döntések közzétételérıl és a Megyei Értéktárba történı
megküldésérıl.
13. A bizottsági ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a)
az ülés idıpontját és helyét,
b)
a jelenlévık nevét,
c)
a tárgyalt napirendi pontokat,
d)
a tanácskozás lényegét,
e)
a Bizottság döntését,
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f)

a Bizottság elnökének és a jegyzıkönyv vezetıjének aláírását.

14. A jegyzıkönyv mellékletét képezi:
a)
a tárgyalt írásbeli javaslat,
c)
a jelenléti ív,
d)
a bizottsági ülés meghívója.
15. A Bizottság a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint
félévente, legkésıbb a félévet követı hónap utolsó napjáig beszámol
tevékenységérıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének.
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