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Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: köszöntötte a Bizottság tagjait és a
megjelenteket. Alakuló ülés alkalmából bemutatkozott, és bemutatta a bizottság
tagjait. A bizottsági munka megkezdése előtt a Bizottság nevében elbúcsúzott egy
nyugdíjba vonuló kolleganőtől, és megköszönte az eddigi munkáját, Döbrönteiné

Edit nagyon régóta részt vett a Bizottság munkájában, mint a „VKSZ” Zrt.
alkalmazottja.
Ezt követően megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van,
így a Bizottság határozatképes. Először az ügyrendet bocsátotta szavazásra.
Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az ügyrendben nagyobb változás nincs az
eddigiekhez képest. Felhívta a bizottsági tagok figyelmét, hogy ügyrend szerint 2 perc
áll a bizottsági tagok rendelkezésére a hozzászólások tekintetében, de az eddigiek
során sohasem volt gond, ha valaki hosszabban szerette volna elmondani a
véleményét. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, véleménye az ügyrenddel
kapcsolatban?
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Egy pontban szeretné, ha módosítanák
az ügyrendet. Rendkívüli bizottsági ülés esetén az előterjesztést nem kötelező
megküldeni. Azt gondolja, hogy ezt a mondatot ki kellene venne a szabályzatból,
abszurdnak tartja, hogy úgy döntsön a bizottság, hogy előzőleg nem látja, nem
olvassa az előterjesztéseket. Úgy gondolja, hogy komoly döntéseket csak úgy lehet
meghozni, ha előtte el tudják olvasni, meg tudják ismerni azokat. Ez így gyakorlatilag
azt jelentené, hogy amit itt megtudnak, az alapján kellene dönteni.
Czaun János, a bizottság elnöke: Megköszönte a javaslatot. A Bizottság a saját
lehetőségeit korlátozza azzal, hogy nem látja előre az előterjesztéseket, az ügyrend
azonban az élethez lett igazítva. Gyakorlatilag az élet hozhat olyan lehetőségeket,
hogy rendkívüli ülést kell tartani, de ez nem jellemző.
dr. Dancs Judit, csoportvezető, jogi szakértő: Tájékoztatja a Bizottságot, ez a kérés
a többi bizottsági ülésen is felmerült, és az előterjesztő a javaslatot befogadta. E
nélkül a mondat nélkül lett elfogadva az ügyrend a többi bizottsági ülésen. Javasolja,
hogy a Tulajdonosi Bizottság is ennek figyelembevételével fogadja el az ügyrendjét.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel más módosító javaslat nem hangzott el, az
ügyrendet bocsátotta szavazásra az előzőekben elhangzott módosítás szerint.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozza a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
293/2014. (XI. 20.) számú határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának Ügyrendjéről
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta az Ügyrenddel kapcsolatos előterjesztést.
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2. A Bizottság a beterjesztett javaslat szerint elfogadja az Ügyrendet a határozati
javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal.
3. Felkéri az elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős:
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Hetyeiné Bors Ildikó
bizottsági referens
Határozati javaslat 1. melléklete
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE
TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE
Veszprém Megyei Jogú Város (a továbbiakban: VMJV) Önkormányzata
Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) VMJV
Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ ) szóló hatályos
rendeletében meghatározott létszámú testület, az SZMSZ 3., s ezen ügyrend 1.
függelékében rögzített személyi összetételű bizottság, amely az SZMSZ 1.
mellékletében meghatározott feladatkörében eljárva, ezen ügyrend 2. függelékében,
valamint a Közgyűlés által az SZMSZ-ben, valamint egyes önkormányzati
rendeletekben a Bizottságra átruházott, s ezen ügyrend 3. függelékében rögzített
hatásköreit gyakorolja.
I. Az ülések összehívása
1.

A Bizottság a munkatervben meghatározott időpontban ülésezik.

2. A Bizottság munkaterv szerinti ülését általában a Közgyűlést megelőző héten
csütörtökön 13,00 órai kezdettel az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök,
mindkettő akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt bizottsági tag (a
továbbiakban együttesen: elnök) által összehívott helyen tartja.
3.

A Bizottság ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét,
időpontját, jellegét, valamint a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat és a
napirendek előterjesztőit. A meghívót a bizottság elnöke írja alá.
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4.

A meghívót és az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 3. napon ki kell
küldeni a bizottsági tagoknak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. A
napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket és a meghívót a Jegyzői Iroda
az Informatikai Csoport közreműködésével elektronikus úton küldi meg a
Bizottság tagjai részére, s a város honlapján is közzéteszi.

5.

A Bizottságot a Bizottság elnöke köteles összehívni, ha azt a polgármester, vagy
a Közgyűlés tagjainak ¼-e a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az Elnök a
Bizottság ülését a Közgyűlés tagjai ¼-ének indítványa esetén az indítvány
kézhezvételétől számított 15 napon belüli, a polgármester indítványa esetén az
indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belüli időpontra köteles összehívni.

6.

Az SZMSZ-ben meghatározott eseteken kívül szükség esetén az elnök jogosult
rendkívüli ülés összehívására: az 5. pontban meghatározott személyeken kívül
az előterjesztésre feljogosított személy indítványára.
Az elnök által kezdeményezett rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés
időpontját megelőző 3. napon ki kell küldeni.

7.

A Bizottság üléséről a napirendi pontok megjelölésével a bizottsági referens
értesíteti a polgármestert, alpolgármestert, önkormányzati képviselőt, jegyzőt.

8.

Sürgős, halasztást nem tűrő ügyben rendkívüli bizottsági ülés összehívható az
ülés megkezdésének időpontját megelőzően legkésőbb 24 órával korábban is.

9.

Sürgősségi indítványt kell beterjeszteni a munkaterv szerinti rendes bizottsági
ülés esetén akkor is, amikor a bizottsági meghívó megküldésével egyidejűleg a
napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés megküldésére nem vagy később
került sor.

II. Az ülések rendje
1.

A Bizottság ülései nyilvánosak, zárt ülés tartására az Mötv. és az SZMSZ
rendelkezéseit kell alkalmazni. A bizottság üléseit az elnök vezeti. Az elnök
feladata az ülés megnyitása után a megjelent bizottsági tagok számbavétele, a
határozatképesség megállapítása és a határozatképesség folyamatos figyelemmel
kísérése.

2. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint fele
jelen van. Ha a Bizottság nem határozatképes, az elnök 5 napon belül, ha a
bizottsági ülés összehívása törvény alapján kötelező, azt újból összehívja.
3. A Bizottság – az elnök előterjesztése alapján - napirend előtt dönt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, az előző
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ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. Alakuló ülésen az
Ügyrend elfogadását követően hozza meg erről szóló döntését.
4. A Bizottság döntése alapján az ülésen a meghívóban nem szereplő napirend is
tárgyalható. A sürgősség kérdésében - ha szükséges - vita után a Bizottság dönt
a napirend meghatározása előtt. Az elnök lehetőséget ad az indítványozónak a
sürgősség tényének részletes indokolására. Amennyiben a Bizottság a sürgősségi
indítványt elfogadja, a sürgősséggel megtárgyalni indítványozott napirendet a
Bizottság első napirendként tárgyalja. Több sürgősségi indítvány esetén dönt a
megtárgyalás sorrendjéről is. Abban az esetben, ha a sürgősséget nem ismeri el, a
Bizottság dönt arról, hogy a sürgősségi indítványban szereplő napirendet mikor
fogja megtárgyalni, de dönthet arról is, hogy nem kíván a sürgősségi
indítványban szereplő napirenddel foglalkozni.
5. A meghívó szerinti napirend sorrendje szabadon megváltoztatható. Az elnök az
egyes előterjesztések felett külön-külön nyit vitát. A hozzászólások sorrendjét az
elnök határozza meg, a jelentkezés sorrendjének figyelembevételével.
6. A tárgyalt napirendet érintően ügyrendi kérdésben bármelyik bizottsági tag és az
ülésen résztvevő nem bizottsági tag képviselő 2 percre szót kérhet és javaslatot
tehet. Az ügyrendi javaslatról a Bizottság vita nélkül, azonnal dönt, figyelembe
véve az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit.
7. A Bizottság az érdemi tevékenységek elősegítése érdekében meghatározhatja az
egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális
időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét.
8. A napirendi pont vitája során a Bizottság tagja, az ülésen résztvevő nem
bizottsági tag képviselő, és tanácskozási joggal részt vevő általában egy
alkalommal kap szót. Ismételt hozzászólásra, legfeljebb 2 perces időtartamra az
ülés elnöke adhat engedélyt. Ha az ülés elnöke az engedélyt megtagadja, a
Bizottság tagja és az ülésen résztvevő nem bizottsági tag képviselő a bizottságtól
kérheti a hozzászólás engedélyezését. A Bizottság e tárgyban vita nélkül határoz.
9. Az előterjesztőhöz, az előterjesztő képviselőjéhez a Bizottság tagjai, a nem
bizottsági tag képviselő, a tanácskozási joggal rendelkezők felvilágosítás kérése
céljából kérdést intézhetnek, és kifejthetik az üggyel kapcsolatos álláspontjukat.
Az előző körbe nem tartozó jelenlévők abban az esetben tehetnek fel kérdést
illetve nyilváníthatnak véleményt az előterjesztésről, amennyiben az elnök azt
engedélyezi.
10. A napirendek megtárgyalása után az elnök az ülést berekeszti.
III. A szavazás rendje
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1.

Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat
egyenként szavaztatja meg oly módon, hogy először a módosító és kiegészítő
indítványokat, majd az eredeti döntési javaslatot bocsátja szavazásra.

2. A Bizottság a döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel,ha törvény
eltérően nem rendelkezik, egyszerű többséggel hozza meg. A szavazás
eredményét az elnök állapítja meg. Amennyiben a szavazás eredménye felől
kétség merül fel, az elnök egy alkalommal megismételteti a szavazást.
3. Névszerinti szavazást bármelyik bizottsági tag indítványozhat, az indítványról a
Bizottság vita nélkül dönt. A név szerinti szavazás esetében a szavazatokat
szóban kell leadni, amelynek eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4.

A titkos szavazásra az SZMSZ-ben foglaltak az irányadóak. A titkos szavazásról
külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

a szavazás helyét és napját,
a szavazás kezdetét és végét,
a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét,
a szavazás során felmerült körülményeket,
a szavazás eredményét.

A titkos szavazással kapcsolatos teendőket a Bizottság képviselő tagjai látják el.
A szavazást lebonyolító munkacsoport határozatképes, ha legalább a Bizottság
három képviselő tagja jelen van.

IV. A tanácskozás rendjének fenntartása
Az elnök feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Szükség esetén
figyelmeztetheti, illetve rendre utasíthatja a tanácskozás rendjét zavaró tagot, vagy a
Bizottság ülésén részt vevő személyt. Ezen túlmenően az SZMSZ rendelkezései az
irányadóak.
V. A bizottsági ülés jegyzőkönyve
1.

A bizottsági ülésről az ülésen készített hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az ülésről szó szerinti jegyzőkönyv nem készül, de a bizottsági tag
írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, valamint
véleményét – kérésére - rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

2.

A jegyzőkönyv alapjául szolgáló hangfelvétel visszahallgatását a bizottsági tag,
vagy a jogszabályban arra feljogosított személy részére biztosítani kell, akiknek
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kérésére a hangfelvételről – a zárt ülés kivételével – másolatot is kell készíteni,
és azt át kell adni.
3.

Az állampolgároknak a bizottsági ülés jegyzőkönyvébe történő betekintéssel
kapcsolatos jogosultságára, valamint a zárt ülésről készülő jegyzőkönyvvel
kapcsolatos szabályokra az Mötv. rendelkezései az irányadóak.
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A bizottsági ülésről a jegyzőkönyvet a bizottsági referens készíti el. A
jegyzőkönyv tartalmazza az Mötv-ben meghatározottakon kívül:
a)
b)
c)
d)

a bizottsági ülés időpontját és helyét, jellegét, kezdetét és végét,
az előre bejelentett távolmaradó bizottsági tagok nevét,
az elfogadott napirendi pontok előterjesztőit,
bizottsági tagi kérelem esetén külön rögzítve név szerint a kisebbségi
szavazatokat, külön az ülésen elhangzott javaslatokra, és külön az írásban
előterjesztett javaslatokra adott szavazatokat.
e) az érkező, távozó bizottsági tagok nevét és az érkezés, távozás időpontját.

5. A Közgyűlés elé kerülő döntést, javaslatot, ajánlást a jegyzőkönyv minden esetben
szó szerint rögzíti.
6.

Bármelyik bizottsági tag jogosult kérni, hogy különvéleményét, álláspontját a
jegyzőkönyv tartalmazza.

7.

A jegyzőkönyv elkészítésére, és a jegyzőkönyv aláírására az Mötv. rendelkezései
az irányadóak.
A jegyzőkönyv aláírásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

8.

A jegyzőkönyvet kettő példányban kell elkészíteni. A jegyzőkönyv mindkét
példányához mellékelni kell:
a.) a bizottsági meghívót,
b.) a saját hatáskörben tárgyalt napirendi pontok írásos anyagát,
c.) a sürgősségi indítványok szövegét és indokolását.

9.

A jegyzőkönyvet a bizottsági referens köteles eljuttatni a Jegyzői Irodához a
mindenkor hatályos jegyzői utasításban meghatározott időpontig. A
határozatokról készült kivonat egy-egy példányát meg kell küldeni a bizottsági
határozatokban érintett testületek, képviselők, köztisztviselők részére, a jegyzői
utasításban meghatározottak szerint. A nyilvános ülések jegyzőkönyvét és a zárt
ülések döntéseit az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

VI. A határozatok alakszerűsége
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1.

A Bizottság a 2.) pontban foglalt kivételekkel alakszerű határozattal dönt. A
bizottsági határozatok megjelölésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történő megjelölését szabályozó hatályos miniszteri rendelet
rendelkezései az irányadóak.

2.

A Bizottság jegyzőkönyvben történő rögzítéssel, alakszerű határozathozatal
nélkül dönt:
a) a feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,
b) információs jelentés beszámoló tudomásul vételéről.

3.

A bizottsági előterjesztések előkészítése során be kell tartani az SZMSZ
vonatkozó rendelkezéseit.

VII. Együttes bizottsági ülés
A Bizottság a tárgyalandó napirendi pontoktól függően más bizottsággal együttes
ülést tarthat. Együttes ülés esetén a bizottsági elnökök előzetesen megállapodnak az
ülést levezető elnök személyéről, valamint a döntéshozatallal kapcsolatos és indokolt
ügyrendi kérdésekről.
A bizottságok határozatképességét az együttes ülésen külön-külön kell vizsgálni.
Az együttes ülésen hozott döntés akkor érvényes, ha azt a jelenlévő bizottságok
mindegyike külön-külön meghozta.
Az együttes bizottsági ülésre az általános szabályok az irányadók.
VIII. Munkaterv
1.

A Bizottság fél évre előre munkatervet készít. A Bizottság elnöke a referens
közreműködésével a munkaterv készítéséhez javaslatot kér a Bizottság tagjaitól
a Polgármesteri Hivatal irodai és önálló csoport szintű szervezeti egységeinek
vezetőitől és a főépítésztől. A munkatervkészítésnél figyelembe kell venni a
Közgyűlés munkatervét.

2.

A munkaterv tartalmazza:
a) a Bizottság üléseinek tervezett időpontjait, napirendjeit,
b) a napirendi pontok előadóit, ideértve az előterjesztőt és az előterjesztés
elkészítéséért felelős megjelölését,
c) vitát nem igénylő, tájékoztatást szolgáló információs jelentéseket.
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A munkaterv tervezet előkészítése a bizottsági referens feladata. A munkaterv
előkészítése során a közgyűlési munkaterv előkészítésére vonatkozóan a hatályos
jegyzői utasítás szabályait alkalmazni kell.

IX. Záró rendelkezések
1. A jelen ügyrendben nem szabályozott eljárási kérdések tekintetében az Mötv. és
az SZMSZ szabályai az irányadóak.
2. Ezt az ügyrendet a Bizottság 2014.11.20 megtartott ülésén a ..../2014. (XI.20.)
határozatával jóváhagyta, egyidejűleg a 186/2013.(V.23.) TB határozat hatályát
veszti.
Veszprém, 2014. november 20.
Czaun János
elnök
1. melléklet
A Tulajdonosi Bizottság
Üléseiről készült jegyzőkönyv aláírásának szabályozása
Első helyen Czaun János elnök írja alá. Az Elnök akadályoztatása esetén Stigelmaier
Józsefné alelnök írja alá első helyen.
a.) Elnök mellett Takács László a Tulajdonosi Bizottság tagja írja alá.
b.) Takács László tag akadályoztatása esetén a Tulajdonosi Bizottság alelnöke
Stigelmaier Józsefné írja alá,
c.) Stigelmaier Józsefné alelnök akadályoztatása esetén a Csermák Zoltán László
Tulajdonosi Bizottság tagja írja alá,
d.) Csermák Zoltán László tag akadályoztatása esetén Tósokiné Kovács Aranka a
Tulajdonosi Bizottság tagja írja alá,
e.) Tósokiné Kovács Aranka tag akadályoztatása esetén Taba Balázs a Tulajdonosi
Bizottság tagja írja alá,
f.) Taba Balázs tag akadályoztatása esetén a Tulajdonosi Bizottság Zelenák Adrián
Tamás tagja írja alá.
1. függelék
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A Tulajdonosi Bizottság tagjai
A bizottsági üléseken állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a Pannon
Egyetem bizottságba delegált képviselője.
Név

Mobil
telefonszám

E-mail cím

Czaun János elnök

20/472-3483

czaun.janos@veszprem.hu

Stigelmaier Józsefné alelnök

20/461-8739

stigelmaier.jozsefne@veszprem.hu

Takács László tag

20/293-1888

takacs.laszlo@veszprem.hu

Csermák Zoltán László tag

30/536-6338

csezo13@gmail.com

Taba Balázs tag

30/971-2942

taba.balazs@yahoo.com

Tósokiné Kovács Aranka tag

70/420-5527

tosokine.ari@gmail.com

Zelenák Adrián Tamás tag

20/983-7091

zelenakadrian@gmail.com

A Pannon Egyetem Bizottságba delegált képviselője:
Név
Zsiborácsné Petró Mária

Mobil
telefonszám
30/6409042

E-mail cím
foigazgato@almos.uni-pannon.hu;
petrom@almos.uni-pannon.hu

A Tulajdonosi Bizottság üléseire állandó jelleggel meghívottak listája:
Név
Dr. Albert Vendel

Mobil
telefonszám
302023184

E-mail cím
albert.vendel17@chello.hu

Szabó Enikő
Dr. Szalai Tímea

30/9460658

timi@csalan.hu

Dr. Markovszky György
Dr. Somogyi Istvánné

303664451

somogyi.ildiko [#]
veszpremikamara.hu

Ferenczi Gábor

20-442-1311

gabor.ferenczy@proveszprem.hu
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2. függelék

A Tulajdonosi Bizottság
feladatköre
/SZMSZ 1. melléklet 5. pontja/
5.1.

Részt vesz az önkormányzat költségvetésének, valamint a helyi
adórendeletek és azok módosításainak előkészítésében.

5.2.

Részt vesz az éves Vagyongazdálkodási Irányelv előkészítésében.

5.3.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott feladatokat ellátja.

5.4.

Véleményezi az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló előterjesztést, kivéve, ha az előterjesztésben
szereplő szabályozási javaslat kizárólagosan valamely másik
önkormányzati bizottság hatáskörét, feladatkörét érinti.
3. függelék
A Tulajdonosi Bizottság
átruházott hatáskörei

1.

Az Önkormányzatot megillető bérlőkijelölési jog alapján megnevezi a bérlő
személyét a Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat tulajdonában álló bérlakásokra vonatkozóan.

2.) Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérletére kiírt pályázatoknál
dönt a bérlő személyének kiválasztásáról a Véleményező Munkacsoport
javaslata alapján.
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján:
1.

nettó 50.000.000,- Ft egyedi forgalmi érték alatti üzleti vagyon, vagy nettó
50.000.000,- Ft forgalmi érték alatti üzleti vagyon körébe tartozó
vagyontömeg, vagy birtoktest elidegenítése, hasznosítása, gazdasági
11

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

társaságba történő apportálása és megterhelése a 67.§ 20. pontjában
meghatározottak kivételével,
nettó 50.000.000 Forint forgalmi érték alatti dolog megszerzése,
haszonkölcsön szerződés megkötését követően a használó által
értéknövelő beruházásról kötendő szerződés jóváhagyása,
jogszabály alapján használati jog, szolgalmi jog alapítása, kivéve, ha a
rendelet alapján a korábban fennálló teherjog kiváltására szolgáló
szerződés megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik,
elővásárlási jog gyakorlása 50.000.000,- Ft forgalmi érték alatt,
költségvetési szerv használatában lévő, nettó 5.000.000 Ft értékhatárt
meghaladó korlátozottan forgalomképes ingó vagyon elidegenítése,
a költségvetési szervek használatában lévő korlátozottan forgalomképes
ingatlan, vagy ingó vagyontárgy 5 évet meghaladó tartamú hasznosítása,
ingatlan pályázati eljárás nélküli értékesítése esetén döntés a vételárnak az
igazságügyi forgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékhez képest
legfeljebb mínusz 5 %-kal történő eltérítése,
az üzleti vagyoni körbe tartozó nettó 50.000.000,- Ft forgalmi érték alatti
vagyontárgy gazdasági társaságba történő apportálása,
nettó 50.000.000,-Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítését megelőzően
célszerűségi, pénzügyi- gazdaságossági vizsgálat lefolytatása,
vagyontárgy értékesítésére, hasznosítására és megterhelésére irányuló
döntést megelőzően a forgalmi érték, érték megállapítása,
döntés arra vonatkozóan, hogy több vagyontárgy egy vagyontömegnek,
vagy több ingatlan egy birtoktestnek minősül-e,
ingatlan pályázati eljárás nélküli értékesítése során több azonos ajánlat
tétele esetén döntés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati ingatlan
értékesítése melyik ajánlattevő részére történjék,
önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására kiírt pályázati
eljárásban az összeférhetetlenséggel érintett személynek a pályázatok
értékeléséből, vagy elbírálásából történő kizárása abban az esetben, ha a
tulajdonosi jogkör gyakorlására a Tulajdonosi Bizottság jogosult,
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok,
és non-profit gazdasági társaságok vonatkozásában állást foglal, a
kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit
gazdasági társaságok esetében - az alapító okiratban rögzítettektől függően
- dönt, vagy állást foglal a számviteli törvény szerinti beszámoló
jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról,
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági
társaságoknál, non-profit gazdasági társaságoknál, - amennyiben a legfőbb
döntést hozó testület hatáskörébe tartozik - a döntéshozatalt megelőzően
állást foglal a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
módosításáról, kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
non-profit gazdasági társaság esetében - az alapító okiratban rögzítettektől
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17.

18.

19.

20.
21.

függően - dönt, vagy állást foglal a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásáról, módosításáról,
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok,
non-profit gazdasági társaságok vagyonát képező 50.000.000,- Forint
forgalmi érték alatti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányad elidegenítéséről
állást foglal, amennyiben az elidegenítéshez a társaság legfőbb döntést
hozó szervének hatáskörébe tartozik,
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok
és non-profit gazdasági társaságok vonatkozásában állást foglal az éves
üzleti terv elfogadásáról, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok és non-profit gazdasági társaságok vonatkozásában dönt az éves
üzleti terv elfogadásáról,
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő és kizárólagos
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit gazdasági
társaságok vonatkozásában meghatározza a következő évi gazdasági
tevékenységgel szemben támasztott főbb követelményeket,
az Ör 40.§(2) bekezdésében meghatározott jogkörök gyakorlása,
az Ör 40/A.§-ában meghatározott jogkör gyakorlása.

Czaun János, a bizottság elnöke: Tájékoztatta a Bizottságot, hogy sürgősségi
indítvány érkezett a Bizottság elé. Az anyagát mindenki megkapta, az időpontok
betartása miatt azonban sürgősséggel kell tárgyalni, ez pedig a meghívó szerinti 15.
napirendi pont, a Bakonykarszttal kapcsolatos előterjesztés. Tájékoztatja a
Bizottságot, hogy előterjesztés címe is változott a meghívóban szereplő napirendhez
képest:
„A) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt igazgatóságába igazgatósági tag
megválasztásáról
B) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag megválasztásáról
C) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról” .
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az „A) Állásfoglalás a
Bakonykarszt Zrt igazgatóságába igazgatósági tag megválasztásáról
B) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag megválasztásáról
C) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról”
című napirendi pont sürgősséggel történő tárgyalását.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozza a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
294/2014.(XI.20.) határozata
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„A) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt igazgatóságába igazgatósági tag
megválasztásáról
B) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag
megválasztásáról
C) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról”
tárgyú sürgősségi indítvány napirendre vételéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az „A)
Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt igazgatóságába igazgatósági tag megválasztásáról
B) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag megválasztásáról
C) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról”
tárgyú előterjesztés 2014. november 20-i ülésen történő sürgősséggel való tárgyalását
elfogadja és az előterjesztést megtárgyalásra felveszi az ülés napirendjei közé.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a
napirenden szereplő napirendi pontok közül a
6.
A)Döntés a Veszprém, 6/2 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Budapest u. 4.
szám alatti ingatlan állami tulajdonban lévő 200/3715 tulajdoni hányadának
önkormányzat részére történő ingyenes átruházásáról,
B)Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. közötti elszámolási szerződés megkötéséről,
7.
A)Hozzájáruló nyilatkozat megadása a Jutasi út menti 2368/10 hrsz-ú
sportközpont (Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében, TAO pályázathoz
kapcsolódó kiszolgáló épület megépítése,
B)Előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás a Jutasi út menti 2368/10 hrsz-ú
sportközpont (Vasas-pálya) területének sportcélú támogatott fejlesztéséhez
kapcsolódó kiegészítő beruházások előzetes tanulmány készítéséhez,
10.
A)Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába tag megválasztásáról és delegálásról
B)Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének a módosításáról
11.
A)Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Igazgatóságába
tagok megválasztásáról és delegálásáról
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B)Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Felügyelő
Bizottságába tagok megválasztásáról és delegálásáról
C)Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának
a módosításáról
12.
A)Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és
Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottságába tag megválasztásáról és
delegálásáról
B)Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és
Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatójának a személyéről
C)Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és
Kommunikációs Kft. társasági szerződésének a módosításáról
13.
A)Döntés a Veszprémi Városi Televízió Kft. Felügyelő Bizottságába tag
megválasztásáról és delegálásáról
B)Döntés a Veszprémi Városi Televízió Kft. társasági szerződésének a
módosításáról
14.
A)Állásfoglalás a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságába tag megválasztásáról és delegálásról
B)Állásfoglalás a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft.
társasági szerződésének a módosításáról

16.
A)Állásfoglalás a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságába tag megválasztásáról és delegálásáról
B)Állásfoglalás Veszprémi Egyetem
szerződésének a módosításáról

Stadion

Nonprofit

Kft.

társasági

35.
Veszprém, Radnóti tér 2/B. (4292/2 hrsz.) szám alatti ingatlan értékesítésre
történő kijelölése
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napirendek nem kerülnek tárgyalásra. Az említett napirendi pontokat és a
sürgősségi indítványt is figyelembe véve szavazásra bocsátja a napirendeket.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozza a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
295/2014. (III.20.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2014. november 20-i ülésének napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Tulajdonosi Bizottság Ügyrendjének elfogadása
Az előterjesztés előadója: Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. igazgatóságába igazgatósági tag
megválasztásáról
B)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag
megválasztásáról
C)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának a módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési rendeletének módosítása és döntés előzetes
kötelezettségvállalásokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

5. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
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Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
vagyongazdálkodási irányelveinek jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

2015.

évi

Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém, 039/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan egy részének más célú hasznosításáról (állatotthon létesítése
céljából)
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Veszprém, Muskátli utca belterület 4643/2 helyrajzi szám
alatti ingatlan-nyilvántartási megnevezésének megváltoztatásáról és
használat szerinti megosztásáról
Az előterjesztés előadója:

Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

9. Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes
átruházásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

10. Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület
között a Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének
vonatkozásában megkötött bérleti szerződés megszűntetése
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

11. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

12. Döntés az önkormányzat és KLIK között a Veszprém, Dózsa György u.
2. szám alatti ingatlan ideiglenes használatával kapcsolatban megkötött
megállapodás módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester
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13. Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
nyújtására irányuló közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról két éves
időtartamra
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

14. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a
csatlakozó projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának,
valamint az ágazati programok jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

15. Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

16. Tájékoztató a 2014-ben folyamatban lévő Uniós pályázatokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

17. Döntés a Veszprém, 5046 hrsz-ú (Erzsébet park) ingatlanon telepített
játszóeszközök tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő
megszerzéséről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
18. A) Döntés a Mondolat kiadásának 200. évfordulóján állított emléktábla
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
B) Döntés a Brusznyai Árpád egykori lakóházán elhelyezett emléktábla
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
C) Döntés az Országzászló emlékmű tulajdonjogának ajándékozás
jogcímén történő megszerzéséről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
19. Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban lévő 4273/51/A/25 hrsz-u
76 m2 alapterületű nem lakáscélú bérlemény hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
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20. Veszprém, Jutasi u. 23. sz. alatti 3942/B/9 hrsz-ú 16,03 m2, 3942/B/11
hrsz-ú 35,09 m2 és a 3942/B/12 hrsz-u 15,42 m2 alapterületű garázsok
hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
21. A Veszprém, 3072 és a 3057/77 hrsz. alatti – természetben a Haszkovó
utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítás, és értékesítésre
történő kijelölés
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
22. A Veszprém, 2172/24 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz bekötés leágazó
vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a meghatározása
és tulajdonosi hozzájárulás megadása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
23. Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti társasházban lévő
3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2 alapterületű, nem
lakás céljára szolgáló ingatlan hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
24. Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti társasházban lévő 10/A/143
hrsz.-ú ingatlan meghatározott tulajdoni hányada értékesítésére
irányuló pályázati eljárás eredményének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
25. A Veszprém, 0105/1 és a 0103/3 hrsz. alatti – természetben a Cseri
murvabányánál található – ingatlanok telekalakításra történő kijelölése
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
26. Veszprém, 2180/1, 2181/37, 2181/38 és a 2181/39 hrsz. alatti
ingatlanokat érintő telekalakítás, valamint a 2181/37 hrsz. alatti
ingatlan, 2687 m2 nagyságú tulajdoni hányadának és a 2181/38 hrsz.
alatti ingatlan, 1587 m2 nagyságú tulajdoni hányadának értékarányos
cseréje
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
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27. A Veszprém, Veszprémvölgyi út 6507/2 hrsz-ú ingatlan utólagos
földgáz bekötés leágazó vezeték építéséhez ingatlan használat
ellenértékének a meghatározása és tulajdonosi hozzájárulás megadása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
28. Veszprém, Házgyári u. 1. 2. emelet 209, 4. emelet 403, 4. emelet 414, 6.
emelet 616-617 ajtószám alatti lakásokra bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
29. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 3 ajtószám alatti lakásban
lakó Pálinkás Albertné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
30. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 4 ajtószám alatti lakásban
lakó Kökény Tímea és Vég-Lakatos István kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
31. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 7 ajtószám alatti lakásban
lakó Novák Gyöngyi és Lovas Imre kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
32. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 106. ajtószám alatti
lakásban lakó Bojtor Károlyné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
33. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107 ajtószám alatti lakásban
lakó Németh Jánosné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
34. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 111. ajtószám alatti lakásban
lakó Kozmáné Bimbó Katalin kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
35. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 202. ajtószám alatti
lakásban lakó Koszorús Károly kérelme újabb szerződéskötésre
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Az előterjesztés előadója:

Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke

36. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 204. ajtószám alatti
lakásban lakó Loksa Józsefné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
37. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 207 ajtószám alatti
lakásban lakó Jantó Anita kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
38. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 303 ajtószám alatti
lakásban lakó Győri András és Dobos Ildikó kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
39. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 304 ajtószám alatti
lakásban lakó Fülöp Zoltán és Fülöpné Lennert Beatrix kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
40. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 306 ajtószám alatti
lakásban lakó Batár Brigitta és Mixtai Ádám kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
41. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 307 ajtószám alatti
lakásban lakó Major Kitti és Szigeti András Lajos kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
42. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 309 ajtószám alatti
lakásban lakó Dr. Dósa György és Dr. Dósa Györgyné kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
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43. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 311 ajtószám alatti lakásban
lakó Sándor Zoltánné és Sándor Zoltán kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
44. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. épület üres lakásaira kiírt pályázat
alapján bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
45. A Veszprém, Zrínyi M. u. 25. épület üres lakására kiírt pályázat alapján
bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
46. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 4 ajtószám alatti lakásban
lakó Hegedüs Gyula kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
47. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 7. ajtószám alatti lakást
bérlő Vetési Albert Gimnázium kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. igazgatóságába igazgatósági tag
megválasztásáról
B)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag
megválasztásáról
C)Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának a módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János a bizottság elnöke: Köszöntötte Kugler Gyula vezérigazgató urat.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő 1.
határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
296/2014. (XI.20.) határozata
a Bakonykarszt Zrt. igazgatóságába igazgatósági tag
megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az „Állásfoglalás a
Bakonykarszt Zrt. igazgatóságába igazgatósági tag megválasztásáról” című
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
297/2014. (XI.20.) határozata
a Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag
megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az „Állásfoglalás a
Bakonykarszt Zrt. felügyelő bizottságába tag megválasztásáról” című
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Czaun János a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 3. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
298/2014. (XI.20.) határozata
a Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az „Állásfoglalás a
Bakonykarszt Zrt. alapszabályának módosításáról” című előterjesztésben lévő
határozati javaslatot.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János a bizottság elnöke: Köszöntötte Janzsó Ádám Urat. Mivel hozzászólás
nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
299/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Veszprém
Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának jóváhagyása” című előterjesztésben
lévő határozati javaslatot.
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
300/2014. (XI.20.) határozata
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága a
59/2014. (II.20.), 244/2014.(VI.19.), 249/2014.(VI.19.), 274/2014.(IX.04.),
275/2014.(IX.04.), 276/2014.(IX.04.), 277/2014.(IX.04.), 278/2014.(IX.04.),
279/2014.(IX.04.), 280/2014.(IX.04.), 282/2014.(IX.04.), 283/2014.(IX.04.),
284/2014.(IX.04.), 285/2014.(IX.04.), 286/2014.(IX.04.), 287/2014.(IX.04.),
288/2014.(IX.04.), 289/2014.(IX.04.) számú bizottsági határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést tudomásul veszi.
A 238/2014.(VI.19.) számú határozat határidejét meghosszabbítja.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős:
Schmidt István irodavezető
235/2014. (VI.19.) számú határozat határidejét meghosszabbítja.
Határidő:
2015. február 28.
Felelős:
Józsa Tamás irodavezető
„VKSZ” Zrt.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési
rendeletének
módosítása
és
döntés
előzetes
kötelezettségvállalásokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása?
Scher Ágota, irodavezető: Egy rövid szóbeli kiegészítést szeretne tenni. Főleg
azoknak szólna, akik először találkoznak ilyen rendelet-módosítással, hiszen
rendkívül összetett anyag, amire próbáltak magyarázatot adni a szöveges előterjesztés
részben. Számtalan olyan átcsoportosítás van, ami generálisan nem változtatja meg a
költségvetés fő számait, csak máshol, vagy másmilyen módon történik a feladat
végrehajtása. Van két markáns tétel a költségvetésben, amiről mindenképpen kell
beszélni. Az egyik az amúgy is a bizottság kompetenciájába tartozó tevékenységgel
szorosan összefügg. Ez pedig az ingatlanértékesítési bevételeknek a tervezettől
történő elmaradása, a másik pedig a Petőfi Színház pótelőirányzati kérelme. Ez a két
tétel együttesen elég jelentős ahhoz, hogy a módosítás során megpróbálják egyrészt a
bevételt valamilyen szinten pótolni, másrészt pedig, hogy erre a többletkiadásra
fedezetet tudjanak találni. A bevételkiesést részben tudja ellensúlyozni egyéb olyan
tétel, ami nem feladathoz kapcsolódik, például a létszámleépítéshez nyújtott
pályázatnak a támogatási része, ez már korábban megtörtént, ez már csak megtérítése
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annak a forrásnak. A működési bevételeknél van egy nagyobb teljesítési mutató, ami
alapján tudják azt mondani, hogy az a többletbevétel tudja ellensúlyozni az
ingatlanértékesítésből származó bevételt, illetve a tartalékoknak és más feladatoknak
a részbeni korrekciója révén sikerül ezeket megoldani. A kamatkiadásoknál lehet
látni, hogy ott tudnak egy 20 milliós előirányzat módosításra javaslatot tenni, ez
elsősorban annak tudható be, hogy év folyamán rövidebb időtartamra és kisebb
összegre kellett likviditási hitelt igénybe venni, mint az elmúlt évek bármelyikében, és
ezáltal így sikerült megtakarítást elérni. Az általános tartalék megint felszabadítható
ezekre az ellentételezésekre, illetve van még egy feladat, ami jelentősebb
előirányzattal szerepelt a költségvetésben, ez az Állam felé történő elszámolás. Itt
amikor a normatív állami támogatásra megtörtént az elszámolás, van olyan év amikor
befizető, és van olyan év, amikor visszaigénylő pozícióba kerülnek, ez az év olyan
volt, de egész eddig tartalékolták ezt az összeget, mert év közben szokott még egy
ellenőrzés bekövetkezni, és amíg ez az ellenőrzés le nem zárul, addig nem akartak
ennek az átcsoportosítására javaslatot tenni, ma viszont már megtehetik. Ezek azok a
tételek, amik rendezik ezt a két nagy tételt a költségvetésben, ahol a bevétel
elmaradás vagy többletkiadás jelentkezett. A rendelet mellett van néhány határozati
javaslat, részben előzetes kötelezettségvállalás, ami közbeszerzési eljárások
megindításához szükséges, részben a Családsegítő Társuláshoz átkerülő feladatnak az
utófinanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére, illetve magára a Petőfi
Színházzal kapcsolatban is van egy javaslat, ami arra tesz javaslatot, a Közgyűlésnek,
hogy ezt a plusz 72 millió forintot a Petőfi Színház ebben az évben kapja meg, de
ennek 50 %-át a jövő évi költségvetésének terhére. Ennek az az oka, hogy a belső
ellenőrzés feltárta, hogy bár a színházban voltak olyan gazdasági események, amik év
közben kedvezőtlenül befolyásolták a gazdálkodását, de nem igazán volt fellelhető,
hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a költségvetésük előirányzatából ki
tudjanak jönni. Itt elsősorban a produkcióknak a költségeiről beszél, és ezért tették
azt a javaslatot, hogy a színház odafigyeljen a jövőben a gazdálkodására, másrést
üzenetértéke van a többi intézmény részére is, akik megpróbáltak úgy gazdálkodni,
hogy az előirányzatukba beleférjenek.
Czaun János, a bizottság elnöke: Megköszönte a kiegészítést. Kérdezi a bizottság
tagjait, van-e további kérdésük?
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Azt szeretné megkérdezni, hogy egy
kicsit jobban kifejtené Irodavezető Asszony, hogy a hatékonysága nem volt
megfelelő a színháznak, mit jelent ez?
Scher Ágota, irodavezető: Amikor az éves költségvetés összeáll, ez a színházi évad
közepén történik, a színházi évad szeptembertől júniusig tart, a költségvetési év
pedig januártól decemberig. Ennek ellenére az éves költségvetést, amikor megtervezi
maga a színház, és a fenntartó is, ez egy kölcsönös együttműködés eredményeképpen
alakul ki. Mind a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál ennek megfelelően
tervezik meg az éves költségvetést. Azt érzékelték, hogy a személyi juttatásoknál is
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volt egyfajta elmozdulás, ami önhibáján kívül a történt a színháznál, amivel nem
számoltak korábban, volt egy olyan vezető munkatárs, aki bejelentette nyugdíjba
vonulását, nyílván az ő felmentése, végkielégítése megterhelte a színház
költségvetését, mert nem volt tervezett. Ha korábban bejelenti, akkor tervezni
lehetett volna. A dologi kiadások esetében viszont azt látták, hogy már az első félév
végén az egész éves előirányzatát felhasználta a színház. Feltételezi, hogy drágább
jelmezekkel, díszletekkel dolgoztak, olyan közreműködőkkel, akik nem alkalmazottai
a színháznak, hanem számlát adnak, magasabb gázsiban állapodtak meg. A
produkciók költségvetése nem volt szinkronban a színház egész költségvetésével,
nem alárendelt szerepet játszott, hanem párhuzamosan működött, az összhang nem
teremtődött meg a kettő között.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő rendeletmódosítást.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
301/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 1. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
302/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház többlet támogatás igényének
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a 2015. évi költségvetési támogatásából történő megelőlegezéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „a Veszprémi Petőfi Színház
többlet támogatás igényének a 2015. évi költségvetési támogatásából történő
megelőlegezéséről” tárgyú előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
303/2014.(XI.20.) határozata
az egyes költségvetési szervek átmeneti költségvetési támogatásban történő
részesítéséről szóló 351/2013. (XII. 19.) határozat módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „az egyes költségvetési szervek
átmeneti költségvetési támogatásban történő részesítéséről szóló 351/2013. (XII.
19.) határozat módosításáról” tárgyú előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 3. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
304/2014.(XI.20.) határozata
„A gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projektben
az utófinanszírozott projektelemekre jutó támogatás megelőlegezéséről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „A gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése Veszprémben” című projektben az utófinanszírozott projektelemekre jutó
támogatás megelőlegezéséről ” tárgyú előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 4. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
305/2014.(XI.20.) határozata

előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a városi lap
2015. évi kiadásával kapcsolatban
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „előzetes pénzügyi

kötelezettségvállalásról a városi lap 2015. évi kiadásával kapcsolatban”
tárgyú előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 5. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
306/2014.(XI.20.) határozata

a Jutasi úti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) fenntartási és
működési költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „a Jutasi úti 2368/10 hrsz-ú

sportközpont (Vasas-pálya) fenntartási és működési költségeinek előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásáról” tárgyú előterjesztésben lévő határozati
javaslatot.
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5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról
szóló
56/2012.
(XI.30.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő rendelet-tervezetet.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
307/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
6. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Köszöntötte Tóth János urat, a
Temetőgondnokság vezetőjét. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben lévő rendelet-tervezetet.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
308/2014.((XI.20.) határozata
a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről
szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a köztemetők
üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010.
(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

7. Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
nyújtására irányuló közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról két éves
időtartamra
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi az előterjesztés képviselőjét Józsa Tamás
irodavezetőt, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy
pénzügyi bizottságon képviselői indítványra az előterjesztő befogadott egy plusz
pontot a határozati javaslat vonatkozásában, mely arról szól, hogy 2015. január 31.
napjáig a menetrend felülvizsgálata megtörténik, így várhatóan ennek a szerződésnek
az első negyedévben újbóli megtárgyalása lesz esedékes. Most még csak arra szeretné
kérni a bizottságot, hogy a határozati javaslatot a kiegészített plusz ponttal együtt
támogassa.
Czaun János, a bizottság elnöke: Köszöni a kiegészítést, támogathatónak tarja a
kérést. Kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Kérdése arra vonatkozik, hogy ez a
módosítás a közösségi közlekedés teljesítményét módosítja e? Csak az útvonalak
tekintetében lesz némi változás, de magában a járatszámokban, az összteljesítmény
tekintetében nem várható változás?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Előre nehéz megmondani, az
önkormányzati képviselő a lakossági igényekre hivatkozott, melyek hozzá
beérkeztek. Ezeket meg kell vizsgálni, a menetrend feltételezhetően nem fog
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változni, esetleg a járatok sűrűsége, elképzelhető, hogy az összteljesítményt
befolyásolja.
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Kérdezi, hogy teljesen új szerződés lesz
kötve a VOLÁN-nal?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Nem, a szerződés melléklete a menetrend,
a menetrendben lehetnek változások, ahogy majd a felülvizsgálat javasolni fogja.
Czaun János, a bizottság elnöke: A szerződést két évre köti meg az Önkormányzat.
A menetrenden viszont lehet változtatni, nem példa nélküli, hogy menetrendet
vizsgál felül az Önkormányzat, jó ötletnek tartja. Most még nagyon korai lenne,
mivel nincs előkészítve, de minden képviselőnek, illetve külső szakértőnek javasolja,
hogy gyűjtse be a lakossági igényeket a felülvizsgálat előtt, és nyílván a VOLÁN-nal
meg kell küzdeni, hiszen minden csak pénz kérdése. A járatsűrűség a jelenlegi
lehetőségek maximuma, erről már többször beszéltek, a járatok időpontjánál lehet
javaslat, de nagyon bonyolult ennek az előkészítése.
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Jól értette, hogy az elkövetkezendő két
évben az összteljesítmény nem változik. A közösségi közlekedés Veszprémben nem
fog nőni, nem lesz több járat, hol kevesebb lesz, hol több, de az összteljesítmény
nem fog változni. Véleménye szerint ez egy rossz irány, a közösségi közlekedést
erősíteni kell, ezt a határozatot nem tudja támogatni ezekkel a feltételekkel.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot a szóban ismertetett
kiegészítéssel.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
309/2014.(III.20.) határozata
a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás nyújtására
irányuló közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról két éves időtartamra

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „a helyi menetrend szerinti
közösségi közlekedés közszolgáltatás nyújtására irányuló közszolgáltatási szerződés
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jóváhagyásáról két éves időtartamra” című előterjesztésben lévő határozati javaslatot
a szóban ismertetett kiegészítéssel.

8. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
vagyongazdálkodási irányelveinek jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

2015.

évi

Porga Gyula polgármester

Czaun János a bizottság elnöke: Kérdezi az előterjesztés képviselőjét, Józsa Tamás
irodavezetőt, hogy van-e kiegészítése?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Itt is egy plusz pont került beépítésre a
határozati javaslatba, ami a közgyűlési anyagban már írott formában is szerepelni fog.
Ennek a lényege, hogy az előterjesztésben foglalt irányelveket a közgyűlés jóváhagyja,
ez hiányzott a határozati javaslatból. Ez egy technikai módosítás.
Czaun János a bizottság elnöke: Megköszönte a kiegészítést. A bizottság figyelmébe
ajánlja az elmúlt 4 éves Tulajdonosi bizottsági vagyongazdálkodási tevékenységet,
látható a táblázat alapján, hogy hány %-ban teljesült a terv. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
Csermák Zoltán László, a bizottság tagja: Az elmondottak alapján szeretné
megkérdezni, hogy -az idei évben az ingatlanértékesítés nem tudott teljesülni, olvasta
az okokat-, mennyire reális a jövő évi költségvetésbe betervezett 100 millió forintnak
az ingatlanértékesítési háttere?
Czaun János a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e további kérdés a napirendi
ponthoz?
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Az a meglátása, hogy az ingatlanvagyon
csökkenése nem a cél, és az elkövetkezendő években is azt szeretné képviselni, hogy
az önkormányzati ingatlanvagyont ne csökkentsék. Figyelmébe ajánlja a
képviselőknek, hogy az ingatlan egy eszköz, amivel nagyon sok célt el lehet érni,
például hatalmas a munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, a Radnóti téri
ingatlaneladás kapcsán felmerült, hogy más célra is lehetne hasznosítani különféle
konstrukciók keretében. A másik észrevétele, hogy a Smaragdváros projekt
keretében történtek olyan felújítások, hogy csak a ház két oldala került felújításra, ami
nem elégséges.
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Van egy táblázat a 6. oldalon, 128 millió
forintos bevétel, olyan meghirdetett ingatlanokról, amelyeknél van piaci kereslet,
nagy valószínűséggel értékesítésre tudnak kerülni. Ebből indultak ki, és van még 5
olyan ingatlan, amelyet az önkormányzat korábban meghirdetett, és aztán nem
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történt értékesítés, ezek a Kabay utcában lévő, Tüzér utcában lévő, kivett sporttelep
a Völgyi téren, kivett iskola az Ádám Iván utcában, stb. Ez a 400 milliós tervezett
ingatlanbevétel jövő évre.
Arra, válaszolva hogy csökken az ingatlanvagyona az önkormányzatnak, szeretné
felhívni a figyelmet, hogy nagy ingatlanvásárlások is vannak, táblázatba foglalták,
nyilván ahogy az önkormányzati feladatok átalakulnak, változnak, az ingatlanvagyon
mozgása is ehhez igazodik. A mozgás kézirányú, az önkormányzat a piacon nemcsak
mint eladó, hanem mint vásárló is megjelenik, és továbbra is meg fog jelenni.
Folyamatban van 22 állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vétele, erről az év első felében döntött a közgyűlés. Jó eséllyel ezek közül
néhányat az önkormányzat meg tud majd szerezni, és használni, illetve funkcióba
állítani tudja. A Radnóti tér 2. szám alatti irodaház valóban most funkció nélkül áll,
az értékesítésére szándék mutatkozott, a mai napirendről azonban visszavonta az
előterjesztő.
Czaun János a bizottság elnöke: A Tulajdonosi Bizottságnak és a Közgyűlésnek is
kettős feladata van. Egyrészt biztosítani a költségvetést, a városnak működnie kell, az
kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, szociális és egyéb intézményeknek
működniük kell. A Bizottság feladata, hogy ezt biztosítsa. Másik feladat pedig, hogy
gazdálkodnia kell a vagyonnal. Biztosítani kell a költségvetésben azt a fejezetet, amely
a vagyonbevételre vonatkozik, de nem herdálják el az ingatlanvagyont. Az elmúlt 4
évben voltak olyan ingatlanok, amelyeket áron alul nem értékesített a bizottság.
Ennek a kettős feladatnak meg kell valósulnia, még ha néha ellenmondás is van. Úgy
gondolja, hogy megfelelő hozzáállással, Veszprém város érdekeit tudják képviselni.
Szeretné kihangsúlyozni, hogy az ingatlanvagyon folyamatosan változik.
A
legfontosabb feladat, ami az előterjesztésben is szerepel: „A vagyongazdálkodás célja
és alapvető feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai eredményes
ellátásának az elősegítése.”
Csermák Zoltán László, a bizottság tagja: Kérdését a mellékletek ismeretében tette
fel, tudja, hogy mit tartalmaz. Jól körbejárta a bizottság a költségvetés fontosságát,
nem véletlen tette fel a kérdését, hogy hol van megalapozva a 400 millió forint? Azt
tudni kell, és úgy gondolja, hogy az elmúlt évekre, vagy több 10 évre visszamenőleg
az ingatlan árbevétel mindig egy olyan terület volt, amikor ki kellett egészíteni a
költségvetési hiányt, megemelték az ingatlanértékesítésből származó tervezett
bevételt. Egyetért azzal, hogy a város ingatlanvagyonának a megóvása rendkívül
fontos. A költségvetés azonban még fontosabb, itt érez egy kis bizonytalanságot, de
természetesen támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.
Czaun János a bizottság elnöke: Megköszönte az észrevételeket. Mivel több
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
310/2014. (XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi vagyongazdálkodási
irányelveinek jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi vagyongazdálkodási irányelveinek
jóváhagyása” című előterjesztésben lévő határozati javaslatot a szóban ismertetett
kiegészítéssel.
9. Döntés a Veszprém, 039/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan egy részének más célú hasznosításáról (állatotthon létesítése
céljából)
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
311/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém, 039/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan egy
részének más célú hasznosításáról (állatotthon létesítése céljából)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés a Veszprém,
039/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan egy részének más célú
hasznosításáról (állatotthon létesítése céljából)” című előterjesztésben lévő
határozati javaslatot.
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10. Döntés a Veszprém, Muskátli utca belterület 4643/2 helyrajzi szám
alatti ingatlan-nyilvántartási megnevezésének megváltoztatásáról és
használat szerinti megosztásáról
Az előterjesztés előadója:

Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése
az előterjesztéssel kapcsolatban?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: A Pénzügyi bizottsági ülésen kérdésként
felmerült, ezért itt is elmondja, hogy a bérleti jogviszonyra irányuló pályázat
meghirdetését decemberben szeretnék a bizottság napirendjei között szerepeltetni.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
312/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém, Muskátli utca belterület 4643/2 helyrajzi szám alatti ingatlannyilvántartási megnevezésének megváltoztatásáról és használat szerinti
megosztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés a Veszprém,
Muskátli utca belterület 4643/2 helyrajzi szám alatti ingatlan-nyilvántartási
megnevezésének megváltoztatásáról és használat szerinti megosztásáról” című
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

11. Döntés Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes
átruházásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
313/2014.(XI.20.) határozata
Aknay János: Szentendre I. című festménye tulajdonjogának az
önkormányzat részére történő ingyenes átruházásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés az Aknay János:
Szentendre I. című festménye tulajdonjogának az önkormányzat részére történő
ingyenes átruházásáról” című előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

12. Az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület
között a Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének
vonatkozásában megkötött bérleti szerződés megszűntetése
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
314/2014.(XI.20.) határozata
az önkormányzat és Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület között a
Házgyári út 1. szám alatti ingatlan első emeletének vonatkozásában
megkötött bérleti szerződés megszűntetéséről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „Az önkormányzat és
Magyar MÁLTAI Szeretetszolgálat Egyesület között a Házgyári út 1. szám alatti
ingatlan első emeletének vonatkozásában megkötött bérleti szerződés
megszűntetése ” című előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

13. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
315/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között 2010. június 29. napján létrejött
bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodás módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja „A Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között
2010. június 29. napján létrejött bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló
megállapodás módosítása” című előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

14. Döntés az önkormányzat és KLIK között a Veszprém, Dózsa György u.
2. szám alatti ingatlan ideiglenes használatával kapcsolatban megkötött
megállapodás módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
316/2014.(XI.20.) határozata
Döntés az önkormányzat és KLIK között a Veszprém, Dózsa György u. 2.
szám alatti ingatlan ideiglenes használatával kapcsolatban megkötött
megállapodás módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Döntés az önkormányzat
és KLIK között a Veszprém, Dózsa György u. 2. szám alatti ingatlan ideiglenes
használatával kapcsolatban megkötött megállapodás módosításáról” című
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

15. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a
csatlakozó projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának,
valamint az ágazati programok jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
317/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és a csatlakozó
projektek és előzetes megvalósíthatósági tanulmánya, valamint az ágazati
programok jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Veszprém Megyei Jogú
Város Integrált Területi Programja és a csatlakozó projektek előzetes
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megvalósíthatósági tanulmányának, valamint az ágazati programok jóváhagyása”
című előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
16. Tájékoztató a 2014-ben folyamatban lévő Uniós pályázatokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: A Bizottság határozathozatal nélkül tudomásul
vette a tájékoztatást.
17. Döntés a Veszprém, 5046 hrsz-ú (Erzsébet park) ingatlanon telepített
játszóeszközök tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő
megszerzéséről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
318/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém, 5046 hrsz-ú (Erzsébet park) ingatlanon telepített játszóeszközök
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 5064 hrsz-ú (Erzsébet park)
ingatlanon telepített játszóeszközök tulajdonjogának ajándékozás jogcímen történő
megszerzéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága
hozzájárul a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft tulajdonában lévő, a
Veszprém, 5046 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett játszóeszköz ingóságok
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséhez.
2. Az 1. pontban megjelölt ingóság értékét bruttó 2.042.305 Ft azaz
kettőmilliónegyvenkétezer-háromszázöt forint összegben határozza meg
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3. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 1. Mellékletét
képező ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 15
Felelős:

Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Józsa Tamás
irodavezető
1. Melléklet a 318/2014. (XI.20.) határozathoz
AJÁNDÉKOZÁSI MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)
mely létrejött egyrészről Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. (székhely:1054 Budapest,
Szemere utca 19. 6/4., cégjegyzéksz.: 01-09-957055, képviseli: Jagodicsné Nemsitz Rita) –
mint ajándékozó– továbbiakban: ajándékozó -,
másrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
törzsszáma: 15430001 ) – képviseletében eljár Porga Gyula polgármester – mint
megajándékozott között a mai napon és tartalommal:
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy az ajándékozó tulajdonát képezi az alábbi
játszóeszközök, amelyek a Veszprém, 5046 hrsz-ú ingatlanon helyezkednek el:
- Hetes Kft által gyártott TS-8444 Gyalogló
-

Hetes Kft által gyártott TS8439 Derékforgató
Hetes Kft által gyártott TS-8443 Nyújtó
Hetes Kft által gyártott TS-8436 Oldalirányú lengő
Hetes Kft által gyártott TS-8445 Lovagló
Hetes Kft által gyártott TS-8442 Felkar-,hátmozgató
Hetes Kft által gyártott HT-2207 Információs tábla

2.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ajándékozó ajándékba adja, a megajándékozott
pedig elfogadja az ajándékozó tulajdonát képező és jelen megállapodás 1.) pontjában
részletesen körülírt játszóeszközöket.
3.) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező és az 1.)
pontban részletesen körülírt műalkotás értéke bruttó 2.042.305 Ft.
4.) Szerződő felek megállapítják, hogy ajándékozás történik, tehát a megajándékozottnak
fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A felek megállapítják továbbá, hogy az
ajándékozó a jelen megállapodás tárgyát képező játszóeszközöket közcélú adományként
adja át a megajándékozott részére, ezért a hatályos általános forgalmi adóról szóló
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jogszabályok értelmében a megajándékozottnak ÁFA fizetési kötelezettsége sem
keletkezik.
5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező
műalkotást az ajándékozó a mai napon átadja a megajándékozott részére, aki a mai
naptól a játszóeszközök birtokosa is lesz, innentől viseli a keletkező károkat és a
fenntartással járó költségeket. A megajándékozott a játszóeszközök átvételét jelen
megállapodás aláírásával nyugtázza.
6.) Szerződő felek magyar jogi és természetes személyek, szerződéskötési képességük
semmilyen módon korlátozva nincsen.
7.) Az ajándékozó a megállapodás aláírásával szavatol azért, hogy a játszóeszközök per-,
teher- és igénymentes, azon harmadik személynek semmilyen joga vagy jogosultsága
nem áll fenn.
8.) Szerződő felek jelen jogviszonyból keletkező vitás ügyüket elsődlegesen tárgyalásos
úton rendezik, amennyiben erre nem kerül sor, úgy perértéktől függően a Veszprémi
Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.) Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Veszprém,

………………………………………..

……………………………………
Porga Gyula polgármester
megajándékozott képv.

ajándékozó

18. A) Döntés a Mondolat kiadásának 200. évfordulóján állított emléktábla
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
B) Döntés a Brusznyai Árpád egykori lakóházán elhelyezett emléktábla
tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
C) Döntés az Országzászló emlékmű tulajdonjogának ajándékozás
jogcímén történő megszerzéséről
Az előterjesztés előadója:
Porga Gyula polgármester
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő „A” jelű határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
319/2014.(XI.20.) határozata
a Mondolat-emléktábla tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő
megszerzéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta az „A/ Döntés Mondolat-emléktábla tulajdonjogának ajándékozás
jogcímén történő megszerzéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
köszönettel elfogadja a Város-TÉR Kulturális Alapítvány tulajdonában álló,
természetben a Veszprém, Óváros tér 9. sz. „B” épület falán lévő Mondolatemléktáblát, és a határozat mellékletét képező ajándékozási megállapodást
jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős:

Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Józsa Tamás
irodavezető
1. Melléklet a 319/2014. (XI.20) határozathoz

AJÁNDÉKOZÁSI MEÁLLAPODÁS
(Tervezet)

Mely létrejött egyrészről Város- Tér Kulturális Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, BajcsyZs. U. 8.) – képviseletében eljár: Németh Károly elnök, mint ajándékozó– továbbiakban:
ajándékozó -,
másrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
törzsszáma: 15430001 ) – képviseletében eljár Porga Gyula polgármester – mint
megajándékozott között a mai napon és tartalommal:
1.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az ajándékozó tulajdonát képezi Dienes Attila
által bronzból elkészített Veszprémben a Városháza „B” épületén található „
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Mondolat emléktábla”, mint műalkotás, mely jelen szerződés tárgya, s melyről
készült fotódokumentumok jelen szerződés mellékletét képezik.
2.)

Szerződő felek megállapodnak, hogy az ajándékozó ajándékba adja, a
megajándékozott pedig elfogadja az ajándékozó tulajdonát képező és jelen
megállapodás 1.) pontjában részletesen körülírt műalkotást.

3.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező és az 1.)
pontban részletesen körülírt műalkotás értéke 400.000.-Ft+ÁFA.

4.)

Szerződő felek megállapítják, hogy ajándékozás történik, tehát a
megajándékozottnak fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Felek megállapítják
továbbá, hogy az ajándékozó a jelen megállapodás tárgyát képező műalkotást
közcélú adományként adja át az megajándékozott részére, ezért a hatályos általános
forgalmi adóról szóló jogszabályok értelmében megajándékozottnak ÁFA fizetési
kötelezettsége sem keletkezik.

5.)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező
műalkotást az ajándékozó a mai napon átadja a megajándékozott részére, aki a mai
naptól a műalkotás birtokosa is lesz, innentől viseli a keletkező károkat és a
fenntartással járó költségeket. A megajándékozott a műalkotás átvételét jelen
megállapodás aláírásával nyugtázza.

6.)

Szerződő felek magyar jogi személyek, szerződéskötési képességük semmilyen
módon korlátozva nincsen.

7.)

Az ajándékozó a megállapodás aláírásával szavatol azért, hogy a műalkotás per-,
teher- és igénymentes, azon harmadik személynek semmilyen joga vagy jogosultsága
nem áll fenn.

8.)

Szerződő felek jelen jogviszonyból keletkező vitás ügyüket elsődlegesen tárgyalásos
úton rendezik, amennyiben erre nem kerül sor, úgy perértéktől függően a Veszprémi
Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.)

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Veszprém,

………………………………………..
Németh Károly elnök
Város- Tér Kulturális Alapítvány
ajándékozó képv.

……………………………………
Porga Gyula polgármester
megajándékozott képv.
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Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő „B” jelű határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
320/2014.(XI.20.) határozata
a Brusznyai Árpád egykori lakóhelyén elhelyezett emléktábla tulajdonjogának
ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „B/ Döntés a Brusznyai Árpád egykori lakóhelyén elhelyezett
emléktábla tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
köszönettel elfogadja a Város-TÉR Kulturális Alapítvány tulajdonában álló,
Brusznyai Árpád egykori lakóhelyén, természetben a Veszprém, Csikász u. 4.
számú lakóházon elhelyezett emléktáblát, és a határozat mellékletét képező
ajándékozási megállapodást jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős:

Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Józsa Tamás
irodavezető
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1. Melléklet a 320/2014. (XI.20.) határozathoz
AJÁNDÉKOZÁSI MEÁLLAPODÁS
(Tervezet)

Mely létrejött egyrészről Város- Tér Kulturális Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, BajcsyZs. U. 8.) – képviseletében eljár: Németh Károly elnök, mint ajándékozó– továbbiakban:
ajándékozó -,
másrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
törzsszáma: 15430001 ) – képviseletében eljár Porga Gyula polgármester – mint
megajándékozott között a mai napon és tartalommal:
1.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az ajándékozó tulajdonát képezi a Dienes Attila
által bronzból elkészített Veszprémben a Csikász Imre utca 4-es számú Társasház
(Veszprém 5579 helyrajzi számú) falán található „Dr. Brusznyai Árpád
emléktáblája”, mint műalkotás, mely jelen szerződés tárgya, s melyről készült
fotódokumentumok jelen szerződés mellékletét képezik.

2.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ajándékozó ajándékba adja, a megajándékozott
pedig elfogadja az ajándékozó tulajdonát képező és jelen megállapodás 1.) pontjában
részletesen körülírt műalkotást.
3.) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező és az 1.)
pontban részletesen körülírt műalkotás értéke 400.000.-Ft+ÁFA.
4.) Szerződő felek megállapítják, hogy ajándékozás történik, tehát a megajándékozottnak
fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A felek megállapítják továbbá, hogy az
ajándékozó a jelen megállapodás tárgyát képező műalkotást közcélú adományként adja
át a megajándékozott részére, ezért a hatályos általános forgalmi adóról szóló
jogszabályok értelmében a megajándékozottnak ÁFA fizetési kötelezettsége sem
keletkezik.
5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező
műalkotást az ajándékozó a mai napon átadja a megajándékozott részére, aki a mai
naptól a műalkotás birtokosa is lesz, innentől viseli a keletkező károkat és a
fenntartással járó költségeket. A megajándékozott a műalkotás átvételét jelen
megállapodás aláírásával nyugtázza.
6.) Szerződő felek magyar jogi és természetes személyek, szerződéskötési képességük
semmilyen módon korlátozva nincsen.
7.) Az ajándékozó a megállapodás aláírásával szavatol azért, hogy a műalkotás per-, teherés igénymentes, azon harmadik személynek semmilyen joga vagy jogosultsága nem áll
fenn.
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8.) Szerződő felek jelen jogviszonyból keletkező vitás ügyüket elsődlegesen tárgyalásos
úton rendezik, amennyiben erre nem kerül sor, úgy perértéktől függően a Veszprémi
Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.) Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Veszprém,

………………………………………..
Németh Károly elnök
Város- Tér Kulturális Alapítvány
ajándékozó képv.

……………………………………
Porga Gyula polgármester
megajándékozott képv.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő „C” jelű határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
321/2014.(XI.20.) határozata
az Országzászló emlékmű tulajdonjogának
ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „C/ Döntés az Országzászló emlékmű tulajdonjogának ajándékozás
jogcímén történő megszerzéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
köszönettel elfogadja a Város-TÉR Kulturális Alapítvány tulajdonában lévő,
természetben a Veszprém, Óváros téren felállított Országzászló emlékművet,
és a határozat mellékletét képező ajándékozási megállapodást jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 15.
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Felelős:

Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Józsa Tamás
irodavezető
1. Melléklet a 321/2014. (XI.20.) határozathoz
AJÁNDÉKOZÁSI MEÁLLAPODÁS
(Tervezet)

Mely létrejött egyrészről Város- Tér Kulturális Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, BajcsyZs. U. 8.) – képviseletében eljár: Németh Károly elnök, mint ajándékozó– továbbiakban:
ajándékozó -,
másrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
törzsszáma: 15430001 ) – képviseletében eljár Porga Gyula polgármester – mint
megajándékozott között a mai napon és tartalommal:
1.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az ajándékozó tulajdonát képezi Boros Zsombor
és Wéber János építészmérnökök tervei alapján elkészített Országzászló, mint
emlékmű, mely jelen szerződés tárgya, s melyről készült fotódokumentumok jelen
szerződés mellékletét képezik. Az emlékmű Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő 245/1 helyrajzi számú belterületi ingatlanon,
az Óváros téren a Városháza előtt található.

2.)

Szerződő felek megállapodnak, hogy az ajándékozó ajándékba adja, a
megajándékozott pedig elfogadja az ajándékozó tulajdonát képező és jelen
megállapodás 1.) pontjában részletesen körülírt emlékművet.

3.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező és az 1.)
pontban részletesen körülírt emlékmű értéke 1.122.795-Ft+ÁFA.

4.)

Szerződő felek megállapítják, hogy ajándékozás történik, tehát a
megajándékozottnak fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Felek megállapítják
továbbá, hogy az ajándékozó a jelen megállapodás tárgyát képező emlékművet
közcélú adományként adja át a megajándékozott részére, ezért a hatályos általános
forgalmi adóról szóló jogszabályok értelmében megajándékozottnak ÁFA fizetési
kötelezettsége sem keletkezik.

5.)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező
emlékművet az ajándékozó a mai napon átadja a megajándékozott részére, aki a mai
naptól az emlékmű birtokosa is lesz, innentől viseli a keletkező károkat és a
fenntartással járó költségeket. A megajándékozott az emlékmű átvételét jelen
megállapodás aláírásával nyugtázza.
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6.)

Szerződő felek magyar jogi személyek, szerződéskötési képességük semmilyen
módon korlátozva nincsen.

7.)

Az ajándékozó a megállapodás aláírásával szavatol azért, hogy az emlékmű per-,
teher- és igénymentes, azon harmadik személynek semmilyen joga vagy jogosultsága
nem áll fenn.

8.)

Szerződő felek jelen jogviszonyból keletkező vitás ügyüket elsődlegesen tárgyalásos
úton rendezik, amennyiben erre nem kerül sor, úgy perértéktől függően a Veszprémi
Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.)

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Veszprém,

………………………………………..
Németh Károly elnök
Város- Tér Kulturális Alapítvány
ajándékozó képv.

……………………………………
Porga Gyula polgármester
megajándékozott képv.

19. Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban lévő 4273/51/A/25 hrsz-u
76 m2 alapterületű nem lakáscélú bérlemény hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Nem javasolja a bérleti díj változtatását.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
322/2014.(XI.20.) határozata
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Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban lévő 4273/51/A/25 hrsz-u 76 m2,
alapterületű üzlethelyiség hasznosítási feltételeinek meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban
lévő 4273/51/A/25 hrsz-u alapterületű üzlethelyiség „hasznosítási feltételeinek
meghatározása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban lévő 4273/51/A/25 hrsz-u 76 m2
alapterületű üzlethelyiséget bérbeadás útján történő hasznosításra jelöli ki 5
éves időtartamra.
2. A Tulajdonosi Bizottság Veszprém, Ady u. 73. sz. alatti társasházban lévő
4273/51/A/25 hrsz-u 76 m2, bérleti díját 2030.- Ft/hó/m2+ ÁFA,
összegben határozza meg.
3. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a pályázati eljárás lefolytatására és a
bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyó döntés előkészítésére.

Felelős

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2014. 12.31.

20. Veszprém, Jutasi u. 23. sz. alatti 3942/B/9 hrsz-ú 16,03 m2, 3942/B/11
hrsz-ú 35,09 m2 és a 3942/B/12 hrsz-u 15,42 m2 alapterületű garázsok
hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Javaslatokat kér a bérleti díjakra vonatkozóan.
Király Ferenc, „VKSZ” Zrt.: A 3. garázsra, ami 15, 42 m2, 8.000.-Ft/hó + ÁFA
összeget javasol.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot a 3942/B/9 hrsz-ú 16,03
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m2 nagyságú garázs esetében 10.000.-Ft/hó+ÁFA, a 3942/B/11 hrsz-ú 35,09 m2
nagyságú garázs esetében 22.000.-Ft/hó+ÁFA, a 3942/B/12 hrsz-ú 15,42 m2
nagyságú garázs esetében 8000.-Ft/hó+ÁFA összeggel.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
323/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém, Jutasi u. 23. sz. alatti 3942/B/9 hrsz-u 16,03 m2 és 3942/B/11
hrsz-u 35.09 m2 és 3942/B/12 hrzs-u 15.42 m2 alapterületű garázsok
bérbeadási feltételeinek meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Jutasi u. 23. sz. alatti 3942/B/9
hrsz-u 16,03 m2 és 3942/B/11 hrsz-u 35.09 m2 és a 3942/B/12 hrsz-u 15,42 m2
alapterületű garázsok. bérbeadási feltételeinek meghatározása” című előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, Jutasi u. 23. sz. alatti 3942/B/9 hrsz-u 16,03 m2 és 3942/B/11
hrsz-u 35.09 m2 és 3942/B/12 hrsz-u 15,42 m2 alapterületű garázsokat
bérbeadás útján történő hasznosításra jelöli ki.
A Tulajdonosi Bizottság a 3942/B/9 hrsz-u 16,03 m2 garázs bérleti díját
10.000.- Ft/hó+ÁFA , a 3942/B/11 hrsz-u 35,09 m2 garázs bérleti díját
22.000.- Ft/hó+ ÁFA, 3942/B/12 hrsz-u 15,42 m2 garázs bérleti díját 8.000.Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg.
2. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a pályázati eljárás lefolytatására és a
bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyó döntés előkészítésére.
Felelős

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2014. 12.31
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21. A Veszprém, 3072 és a 3057/77 hrsz. alatti – természetben a Haszkovó
utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítás, és értékesítésre
történő kijelölés
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése
az előterjesztéssel kapcsolatban?
Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: Egy telek-kiegészítésről van szó, ahol a
„VKSZ” Zrt. a kizárólagos vásárló. A szakértő által megállapított árat javasolja a
bizottság számára elfogadásra.
Czaun János, a bizottság elnöke: Gyakorlatilag a Hőközpont bővítése történik. A
szakértő által megállapított árat javasolja szintén a bizottság számára elfogadásra.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot.
Czaun János, a bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság
jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
324/2014.(XI.20.) határozata

a Veszprém, 3072 és a 3057/77 hrsz. alatti – természetben a
Haszkovó utcában található – ingatlanokat érintő telekalakításról,
és értékesítésre történő kijelölésről
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Veszprém, 3072 és a 3057/77 hrsz. alatti – természetben a Haszkovó
utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítás, és értékesítésre történő kijelölés” című
előterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének
előírásai alapján az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága –
átruházott hatáskörben – hozzájárul a Veszprém, 3072 és a 3057/77 hrsz. alatti
ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás – határozati javaslat 1. melléklete szerinti
– lefolytatásához, és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Járási Földhivatalánál történő engedélyeztetéséhez.
2. A Tulajdonosi Bizottság a határozati javaslat 1. melléklet szerinti ingatlan
tulajdoni hányad értékét és egyben eladási árát bruttó 580.000.- Ft összegben
határozza meg.
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3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága – a
„VKSZ” Zrt. részére történő értékesítésre jelöli ki a kialakuló Veszprém
belterület 3072 hrsz. alatti ingatlan 729 m2 nagyságú önkormányzati tulajdoni
hányadát.
4. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a telekalakítási eljárás lefolytatására és az
adásvételi szerződés-tervezet jóváhagyó eljárás előkészítésére.
Felelős:

„VKSZ” Zrt.

A végrehajtás
előkészítéséért felelős: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás csoportvezető
Határidő:
2015. március 31.
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Határozati javaslat 1. melléklet:

1. melléklet: Tervezett telekalakítás
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22. A Veszprém, 2172/24 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz bekötés leágazó
vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a meghatározása
és tulajdonosi hozzájárulás megadása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
325/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém, Tüzér utca 2172/24 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz
bekötés leágazó vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
„A Veszprém, Tüzér utca 2172/24 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz bekötés leágazó
vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a meghatározása és tulajdonosi
hozzájárulás megadása.”tárgyában készült előterjesztést és az alábbiak szerint
döntött:
1. A Tulajdonosi Bizottság a Veszprém, Tüzér utca 2172/24. hrsz ingatlan
gázbekötése miatt (az GÁZTERV Kft. Várai László tervező V-14-636 számú
2014. augusztusban készített tervdokumentációban foglaltak szerint)
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének 284/2012 (IX.14)
határozatában foglaltak alapján az ingatlan használati ellenértékét 166.500,Ft, azaz egyszázhatvanhatezer-ötszáz forintban állapítja meg.
2. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gázvezeték elhelyezése
tárgyában megkötendő megállapodásban a határozat 1. pontjában foglalt
használati ellenértéket szerepeltesse a veszprémi 2172/3 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában, mint a tulajdonosi hozzájárulás feltétele.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Józsa Tamás irodavezető
Határidő: 2014. december 15.
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23. Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti társasházban lévő
3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2 alapterületű, nem
lakás céljára szolgáló ingatlan hasznosítási ügye
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot az előterjesztő által javasolt árral.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
326/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti társasházban lévő
3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2 alapterületű ingatlan
hasznosítási feltételeinek meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tulajdonában lévő, Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti társasházban lévő
3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2 alapterületű ingatlan bérleti
úton történő hasznosítása című előterjesztést, s az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti társasházban lévő
3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2 alapterületű ingatlant
bérbeadás útján történő hasznosításra jelöli ki.
2. A Tulajdonosi Bizottság Veszprém, Damjanich János utca 7/D alatti
társasházban lévő 3057/74/A/149 helyrajzi szám alatt található, 56 m2
alapterületű ingatlan bérleti díját 10.000.- Ft/hó+ÁFA, összegben határozza
meg.
3. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t a
pályázati eljárás lefolytatására és a bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyó
döntés előkészítésére.
Felelős

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2014. december 15.
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24. Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti társasházban lévő 10/A/143
hrsz.-ú ingatlan meghatározott tulajdoni hányada értékesítésére
irányuló pályázati eljárás eredményének jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Ismertette az előzményeket. Mivel hozzászólás
nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
327/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti társasházban lévő 10/A/143 hrsz.-ú
ingatlan meghatározott tulajdoni hányada értékesítésére irányuló pályázati
eljárás eredményének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti társasházban lévő
10/A/143 hrsz.-ú ingatlan meghatározott tulajdoni hányada értékesítésére irányuló pályázati
eljárás eredményének jóváhagyása” című előterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének előírásai alapján az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a
Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti társasházban lévő 10/A/143 hrsz.-ú
ingatlan meghatározott tulajdoni hányada értékesítésére irányuló pályázati eljárás
nyerteseként a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
pontjában meghatározott az átlátható szervezetnek minősülő IDS Security Kft.
hirdeti ki.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a megvásárolni kívánt 170 m2
nagyságú helyiségcsoportot önálló társasházi albetétként történő ingatlannyilvántartásban való feltüntetéséhez szükséges dokumentumokat, illetve
nyilatkozatokat aláírja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat, VMJV Polgármesteri Hivatal és a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között létrejött, és érvényben
lévő megállapodás alapján (mely az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosítására való felhatalmazásról szól) a Bizottság felkéri a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
nyertes pályázó tájékoztatására és a szerződéskötési eljárás előkészítésére.
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Felelős

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2014. november 30. (tájékoztatás)

25. A Veszprém, 0105/1 és a 0103/3 hrsz. alatti – természetben a Cseri
murvabányánál található – ingatlanok telekalakításra történő kijelölése
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
328/2014.(XI.20.) határozata

a Veszprém, 0105/1 és a 0103/3 hrsz. alatti – természetben a Cseri
murvabányánál található – ingatlanok telekalakításra történő
kijelöléséről
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „A Veszprém, 0105/1 és a 0103/3 hrsz. alatti – természetben a Cseri
murvabányánál található – ingatlanok telekalakításra történő kijelölése” című előterjesztést, és
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján az
alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága –
átruházott hatáskörben – hozzájárul a Veszprém, 0105/1 és a 0103/3 hrsz. alatti
ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás – határozati javaslat 1. mellékletében
foglaltak szerinti – lefolytatásához, és a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történő engedélyeztetéséhez.
2. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a telekalakítási eljárás lefolytatására.
Felelős:

„VKSZ” Zrt.

A végrehajtás
előkészítéséért felelős: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás irodavezető
Határidő:
2015. március 31.
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Határozati javaslat 1. melléklete:
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26. Veszprém, 2180/1, 2181/37, 2181/38 és a 2181/39 hrsz. alatti ingatlanokat
érintő telekalakítás, valamint a 2181/37 hrsz. alatti ingatlan, 2687 m2
nagyságú tulajdoni hányadának és a 2181/38 hrsz. alatti ingatlan, 1587
m2 nagyságú tulajdoni hányadának értékarányos cseréje
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Csermák Zoltán László, a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a négyzetméterek jelentős
eltérése miatt, hogy jött ki az értékarányosság?
Borbás Tamás, „VKSZ” Zrt.: Más funkciójú volt a két ingatlan. Az egyik egy
beépíthető ingatlanrész volt, ami kisebb, ezt az önkormányzathoz csatolták, út lett
belőle, a másik egy ki nem épített közlekedési terület.
Csermák Zoltán László, a bizottság tagja: Kérdezi, hogy mivé válik?
Borbás Tamás, „VKSZ” Zrt.: Lesz a cégnek beépíthető rész, pontosabban egy
részben beépíthető rész. Ennek volt előzménye. Ahhoz, hogy a környező ingatlanok
fejlesztése megtörténhessen, a Rendezési Tervet ennek megfelelően módosítani
kellett. Már akkor megtörtént az a megállapodás, hogy telekarányos cserével ezeket
az ingatlan adásvételeket végre fogják hajtani annak érdekében, hogy mindegyik cég
fejlődni tudjon. Ennek a befejező része ez a mostani. A Rendezési Terv módosítása
több éves folyamat volt, így ez elhúzódott.
Csermák Zoltán László, a bizottság tagja: A törekvéssel és az értelmével is egyet
tud érteni. Most készül egy értékbecslés jelenlegi állapotban, az értékesítést követően
egy egészen más funkciójú és lehetőségű területet kap, aminek az értéke abban a
pillanatban más lesz, ezért tartózkodni fog, mert nem érzi, hogy ez egyértelműen
helyes lenne így.
.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen, 2 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
329/2014.(XI.20.) határozata
Veszprém, 2180/1, 2181/37, 2181/38 és a 2181/39 hrsz. alatti ingatlanokat
érintő telekalakításról, valamint a 2181/37 hrsz. alatti ingatlan, 2687 m2
nagyságú tulajdoni hányadának és a 2181/38 hrsz. alatti ingatlan, 1587 m2
nagyságú tulajdoni hányadának értékarányos cseréjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém, 2180/1, 2181/37, 2181/38 és a 2181/39 hrsz.
alatti ingatlanokat érintő telekalakítás, valamint a 2181/37 hrsz. alatti ingatlan, 2687 m2
nagyságú tulajdoni hányadának és a 2181/38 hrsz. alatti ingatlan, 1587 m2 nagyságú tulajdoni
hányadának értékarányos cseréje” című előterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének előírásai alapján az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
jóváhagyja a Veszprém, 2180/1, 2181/37, 2181/38 és a 2181/39 hrsz. alatti
ingatlanokat érintő telekalakítási, egyben a 2181/37 hrsz. alatti ingatlan, 2687 m2
nagyságú tulajdoni hányadának és a 2181/38 hrsz. alatti ingatlan, 1587 m2
nagyságú tulajdoni hányadának értékarányos cseréjére irányuló, Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzat, mint telekalakító és a 2181/37 hrsz. tekintetében
eladó, a 2181/38 hrsz. tekintetében vevő továbbá a PEPPERL + FUCHS Kft.,
mint telekalakító és a 2181/38 hrsz. tekintetében eladó a 2181/37 hrsz.
tekintetében vevő közötti telekalakítással vegyes adásvételi szerződést a határozati
javaslat 1. mellékletében foglaltak szerint..
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes adásvételi
szerződést aláírja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felkéri
a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a szerződéskötési eljárás lebonyolítására.
Felelős

„VKSZ” Zrt.
Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2014. december 31.
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CSERÉVEL VEGYES
TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8200
Veszprém, Óváros tér 9., statisztikai azonosítója: 15430001-8411-321-19 adószáma: 15430001-2-19,
törzsszáma: 15430001) – képviseletében eljár: Porga Gyula polgármester, a telekalakítás tekintetében,
mint Telekalakító fél, a csere tekintetében, mint Cserepartner1, a továbbiakban, mint Telekalakító
cserepartner1
másrészről Pepperl+Fuchs Fém- és Műanyagtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
8200 Veszprém, Kistó u. 16-18., statisztikai számjele: 11521503-2229-113-19 adószáma: 11521503-219, cégjegyzékszám: 19-09-502960) – képviseletében eljár: Jürgen Chrobak ügyvezető, a telekalakítás
tekintetében, mint Telekalakító fél, a csere tekintetében, mint Cserepartner2, a továbbiakban, mint
Telekalakító cserepartner2
a továbbiakban együtt, mint Szerződő felek között az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Telekalakító cserepartner1 kizárólagos tulajdonát képezi a
Veszprém belterület 2181/37 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett út” megnevezésű, 5175 m2
térmértékű ingatlan.
Az ingatlan tehermentes.
2. Szerződő felek megállapítják, hogy Telekalakító cserepartner2 kizárólagos tulajdonát képezi a
Veszprém belterület 2181/38 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű,
5701 m2 térmértékű ingatlan.
Az ingatlan tehermentes.
3. Szerződő felek megállapítják, hogy Telekalakító cserepartner2 kizárólagos tulajdonát képezi a
Veszprém belterület 2181/39 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű,
5708 m2 térmértékű ingatlan.
Az ingatlan tehermentes.
4. Szerződő felek megállapítják, hogy Telekalakító cserepartner2 kizárólagos tulajdonát képezi a
Veszprém belterület 2180/1 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely, gyártócsarnok”
megnevezésű, 2 ha 5581 m2 térmértékű ingatlan.
Az ingatlant terheli
-

a 42160/2001.07.17. szám alatt, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt., mint jogosult
javára a vázrajz szerinti területre bejegyzett vezetékjog,

-

a 30867/2/2013.01.17. szám alatt, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt., mint jogosult
javára a vázrajz szerinti területre bejegyzett vezetékjog,

-

a 43053/3/2013.08.14. szám alatt, az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt., mint jogosult
javára a vázrajz szerinti területre bejegyzett vezetékjog,

Az ingatlan egyebekben tehermentes.
5. Szerződő felek megállapítják, hogy a Telekalakító cserepartner1 képviseletében eljáró „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a veszprémi 2180/1, 2181/37, 2181/38 és 2181/39 helyrajzi
számú ingatlanokra vonatkozóan telekalakítási kérelmet nyújtott be. A telekalakítást Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az 59/2014. (II.20.) számú
határozatával jóváhagyta.
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A Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala a 800150/2/2014. ügyiratszámú határozatával
engedélyezte a fenti ingatlanok telekalakítását a Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala által
záradékolt 8/626/2014. számú vázrajz szerint.
6. Szerződő felek a Mérföld Kft. által 2703-30/2014. munkaszám alatt készített és a Veszprémi Járási
Hivatal Járási Földhivatala által 2014. április 8. napján 8/626/2014, E-50/2014. szám alatt
záradékolt a veszprémi 2180/1, 2181/37, 2181/38 és 2181/39 hrsz. alatt felvett ingatlanok
vonatkozásában elkészített változási vázrajzot jelen okirat elidegeníthetetlen mellékletének tekintik.
A telekalakítás előtti állapot:
-

veszprémi belterület 2181/37 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett út” megnevezésű, 5175 m2
térmértékű ingatlan
veszprémi belterület 2181/38 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 5701 m2 térmértékű ingatlan
veszprémi belterület 2181/39 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 5708 m2 térmértékű ingatlan
veszprémi belterület 2180/1 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely gyártócsarnok”
megnevezésű, 2 ha 5581 m2 térmértékű ingatlan

A telekalakítás utáni állapot:
-

veszprémi belterület 2181/37 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett út” megnevezésű, 2100 m2
térmértékű ingatlan
veszprémi belterület 2181/38 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 1975 m2 térmértékű ingatlan
veszprémi belterület 2181/39 helyrajzi szám megszüntetésre kerül
veszprémi belterület 2180/1 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely gyártócsarnok”
megnevezésű, 3 ha 8090 m2 térmértékű ingatlan

7. Szerződő felek a fentiek alapján a hivatkozott vázrajz, valamint határozat tartalmára figyelemmel
megállapodnak abban, hogy a veszprémi 2181/37 hrsz. alatt felvett ingatlanból 3075 m2 térmértékű
terület, míg a veszprémi 2181/38 hrsz. alatt felvett ingatlanból 3726 m2 térmértékű terület
leválasztásra kerül oly módon, hogy a telekalakítás során a leválasztott mindösszesen 6801 m2
térmértékű területet, továbbá a veszprémi 2181/39 hrsz. alatt felvett ingatlan teljes területét, azaz
5708 m2 térmértékű területet a veszprémi 2180/1 hrsz. alatt felvett ingatlanba beolvasztanak.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2014.04.14. napján kelt,
továbbá az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2014.04.11. napján kelt és mellékletként csatolt
nyilatkozataiban foglaltaknak megfelelően a vezetékjogok továbbra is a veszprémi 2180/1 hrsz. alatt
felvett ingatlant terhelik.
9. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kérik, hogy a jelen szerződésben hivatkozott
telekalakításról szóló vázrajz adatai alapján, valamint jelen szerződéshez mellékelt Veszprémi Járási
Hivatal Járási Földhivatala által kiadott 800150/2/2014. számú jogerős határozat rendelkezéseire
figyelemmel a Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala
•

a veszprémi 2181/37 hrsz. alatt felvett ingatlant telekalakítás jogcímén ossza meg, a 2181/37
hrsz. alatti ingatlan területéből 3075 m2 térmértékű területet telekalakítás jogcímén válassza le,
és azt a veszprémi 2180/1 hrsz. alatt felvett ingatlanba telekalakítás jogcímén olvassza be

•

a veszprémi 2181/38 hrsz. alatt felvett ingatlant telekalakítás jogcímén ossza meg, a 2181/38
hrsz. alatti ingatlan területéből 3726 m2 térmértékű területet telekalakítás jogcímén válassza le,
és azt a veszprémi 2180/1 hrsz. alatt felvett ingatlanba telekalakítás jogcímén olvassza be

•

a veszprémi 2181/39 hrsz. alatt felvett ingatlan teljes területét, azaz 5708 m2 térmértékű területet
a veszprémi 2180/1 hrsz. alatt felvett ingatlanba telekalakítás jogcímén olvassza be

Szerződő felek kérik továbbá, hogy a T. Járási Földhivatal a telekalakítással összefüggésben a
változásokat az ingatlan-nyilvántartási térképen is vezesse át.
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10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága az 59/2014. (II.20.) számú
határozatával telek-kiegészítésként csereszerződés útján történő értékesítésre jelölte ki a veszprémi
2181/37 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett út” megnevezésű, 5175 m2 térmértékű belterületi
ingatlan Telekalakító cserepartner1 tulajdonában lévő, 2687 m2 térmértékű ingatlanrésznek
megfelelő 2687/5175-öd tulajdoni hányadát, 2.950.000,- Ft csereérték meghatározásával.
11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága az 59/2014. (II.20.) számú
határozatával a telekalakítással érintett, Telekalakító cserepartner2 tulajdonában lévő veszprémi
2181/38 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5701 m2 térmértékű
belterületi ingatlan Telekalakító cserepartner2 tulajdonában lévő, 1587 m2 térmértékű
ingatlanrésznek megfelelő 1587/5701-ed tulajdoni hányadának csereértékét 2.950.000,- Ft
összegben határozta meg, melyet Telekalakító cserepartner2 elfogadott.
12. Szerződő felek közösen megállapodnak, hogy – a telekalakítás eredményeként, illetve a cserét
követően – kialakul:
• a Veszprém belterületi 2181/37 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett út” megnevezésű, 2100
m2 térmértékű ingatlan, melynek kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonosa Telekalakító
cserepartner1 lesz;
• a Veszprém belterület 2181/38 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 1975 m2 térmértékű ingatlan, melynek kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonosa
Telekalakító cserepartner2 lesz;
• a Veszprémi belterület 2180/1 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely
gyártócsarnok” megnevezésű, 3 ha 8090 m2 térmértékű ingatlan, melynek kizárólagos, 1/1
arányú tulajdonosa Telekalakító cserepartner2 lesz;
• a Veszprém belterület 2181/39 helyrajzi szám megszüntetésre kerül
13. A 12. pontban foglaltakra tekintettel Szerződő felek megállapodnak, illetve Telekalakító
cserepartner1 feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja és a bejegyzési engedélyt
megadja ahhoz, hogy
•

a Veszprém belterület 2181/38 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan tulajdonjoga 1/1
tulajdoni hányad arányában – csere és telekalakítás jogcímén – Telekalakító
cserepartner2 javára,

•

a Veszprémi belterület 2180/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan tulajdonjoga 1/1
tulajdoni hányad arányában – csere és telekalakítás jogcímén – Telekalakító
cserepartner2 javára

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
14.

A 12. pontban foglaltakra tekintettel Szerződő felek megállapodnak, illetve Telekalakító
cserepartner2 feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja és a bejegyzési engedélyt
megadja ahhoz, hogy
•

a Veszprém belterület 2181/37 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan tulajdonjoga 1/1
tulajdoni hányad arányában – csere és telekalakítás jogcímén – Telekalakító
cserepartner1 javára

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
15. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen cserével vegyes telekalakítási szerződésben rögzített
jogügylet lebonyolításakor a Telekalakító cserepartner1 megbízása alapján a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 19-10-500243,
KSH: 13519869900211419, 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.) jár el. Ennek alapján szerződő
felek rögzítik azt is, hogy a megkötött jogügylet kapcsán a Telekalakító cserepartner1 részéről
kibocsátandó, a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatot vagy számlát a
megbízási szerződés alapján a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság fogja kibocsátani.
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16. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi
Bizottság a ………………… számú határozatával jelen, cserével vegyes telekalakítási szerződés
megkötéséhez a jóváhagyását megadta.
17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen cserével vegyes telekalakítási szerződés alapján a
tulajdonukba kerülő ingatlanrészek birtokát a szerződés aláírásával egyidejűleg ruházzák át
egymásra, és a birtokátruházás időpontjától kezdődően szedik az ingatlanrészek hasznait, viselik
terheit, valamint másra át nem hárítható kárait.
18. A szerződő felek jelen okirat aláírásával szavatolnak a csere tárgyát képező ingatlanrészeknek
megfelelő ingatlantulajdoni hányadok – jelen szerződésben rögzítetteken túli – per-, teher- és
igénymentességéért, valamint kijelentik, hogy az értékesítésre kerülő tulajdoni hányadokra
vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződő felek tulajdonszerzését és
birtokba lépését akadályozná vagy ellehetetlenítené.
19. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bekezdése alapján – miszerint a 13.
§ (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű (bruttó 5 millió Ft)
ingatlan értékesítése esetén a törvény elővásárlásra vonatkozó 14. § (2) bekezdés rendelkezéseit
nem kell alkalmazni – jelen jogügylet vonatkozásában a jogügylet tárgyát képező dolog
vonatkozásában a Magyar Államot jelen a nemzeti vagyonról szóló törvény 14.§ (2) bekezdése
szerinti és ott szabályozott elővásárlási jog nem illeti meg.
20. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggően felmerült költségeket és illetéket a
Telekalakító cserepartner1 viseli.
21. Telekalakító cserepartner1 a személyi részben meghatározott törzsszámmal rendelkező
önkormányzat, tehát jogi személy, melynek képviseletében eljáró polgármester a szerződés
aláírására felhatalmazással rendelkezik.
22. Telekalakító cserepartner2 Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
társaság, szerződéskötési és tulajdonszerzési képessége, valamint az ingatlanok feletti rendelkezési
joga korlátozva vagy kizárva nincsen.
23. Szerződő felek meghatalmazzák, egyben megbízzák Dr. ……………………….ügyvédet (8200
Veszprém, ……………………….) jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, és a
földhivatali eljárásban való képviselet ellátásával.
24. Eljáró ügyvéd tájékoztatta a feleket a hatályos adó-, illeték jogszabályokról, földhivatali eljárásról,
amelynek részletes írásba foglalását a felek nem kérik. Felek kijelentik, hogy az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezéseire és az ingatlaneladásból származó bevételek
bevallására vonatkozó ügyvédi kioktatást tudomásul vették.
25. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Szerződő Feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján azonosítási
kötelezettség terheli a Szerződő Felek adatai, illetve a képviseletükben eljáró személyek
vonatkozásában. Szerződő Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek
rögzítésre, a Szerződő Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a pénzmosás elleni törvény szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen
szerződés aláírása során saját nevükben járnak el. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Szerződő Felek személyi adatait tartalmazó
okmányaikról fénymásolatot készítsen, adataikat kezelje. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a
szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett
változásról 5 (öt) napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni.
26. Felek rögzítik, hogy jelen okirat szerződési akaratukat pontosan tükrözi. Ennélfogva kötelezettséget
vállalnak arra és felelősségük tudatában nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötését követően is
együttműködnek, és a másik fél, felek, illetve az illetékes járási földhivatal részére minden további
feltétel kikötése nélkül haladéktalanul megadnak minden ahhoz szükséges jognyilatkozatot, hogy a
szerződésben foglaltak bejegyzésre kerüljenek az ingatlan-nyilvántartásba.
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27. A Telekalakító cserepartner1 kijelenti, hogy a képviseletében eljáró polgármester eljárási
jogosultságát igazoló iratok 50233/2010 ügyszám alatt a T. Földhivatalhoz már becsatolásra
kerültek.
Az Inytv. 37. § /3/ bek. alapján Telekalakító cserepartner1 jogi képviselője útján ezúton nyilatkozik,
hogy a T. Földhivatalhoz benyújtott igazolások a jelen kérelem benyújtásának időpontjában a
keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott esetekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Kelt: Veszprémben, 2014. november … napján
_______________
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Telekalakító cserepartner1, képv.:
Porga Gyula
polgármester

_______________

Pepperl+Fuchs Fém- és Műanyagtechnikai Kft.
Telekalakító cserepartner2, képv.:
Jürgen Chrobak
ügyvezető

Jelen cserével vegyes telekalakítási szerződést készítettem és ellenjegyzem Veszprémben, 2014.
november … napján: dr. …………………………….. ügyvéd

27. A Veszprém, Veszprémvölgyi út 6507/2 hrsz-ú ingatlan utólagos
földgáz bekötés leágazó vezeték építéséhez ingatlan használat
ellenértékének a meghatározása és tulajdonosi hozzájárulás megadása
Az előterjesztés előadója: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
330/2014.(XI.20.) határozata
a Veszprém, Veszprémvölgyi út 6507/2 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz
bekötés leágazó vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
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„A Veszprém, Veszprémvölgyi út 6507/2 hrsz-ú ingatlan utólagos földgáz bekötés
leágazó vezeték építéséhez ingatlan használat ellenértékének a meghatározása és
tulajdonosi hozzájárulás megadása.”tárgyában készült előterjesztést és az alábbiak
szerint döntött:
1. A Tulajdonosi Bizottság a Veszprém, Veszprémvölgyi út 6507/2 hrsz
ingatlan gázbekötése miatt (az GÁZTERV Kft. Várai László tervező V-14635 számú 2014. augusztusban készített tervdokumentációban foglaltak
szerint) Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének 284/2012 (IX.14)
határozatában foglaltak alapján az ingatlan használati ellenértékét 171.000,Ft, azaz egyszázhetvenegyezer forintban állapítja meg.
2. A Tulajdonosi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gázvezeték elhelyezése
tárgyában megkötendő megállapodásban a határozat 1. pontjában foglalt
használati ellenértéket szerepeltesse a veszprémi 6496 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában, mint a tulajdonosi hozzájárulás feltétele.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Józsa Tamás irodavezető
Határidő: 2014. december 15.
14.45-kor Takács László a bizottság tagja elment, jelen lévő bizottsági tagok száma 6 fő.

28. Veszprém, Házgyári u. 1. 2. emelet 209, 4. emelet 403, 4. emelet 414, 6.
emelet 616-617 ajtószám alatti lakásokra bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot, hogy van egy 3 fős
munkacsoport. A munkacsoport a rengeteg beérkezett bérlői igényt megszűri, a
bizottság csak a munkacsoport által javasoltakat tárgyalja. Felajánlja a bizottság tagjai
közül bárkinek, hogyha szeretne ennek a munkacsoportnak tagja lenni, vagy rálátni
az összes beérkezett bérlőigényre, jelezze. Ezzel segítik a bizottság munkáját, hogy ne
kelljen az összes beérkezett kérelemről dönteni, csak a legindokoltabbakról. A
munkacsoport tagjai között van szociális és oktatási területen dolgozó személy. A
munkacsoport tagja megvizsgálják, hogy biztosított-e a fizetés, tudják-e a bérleti díjat
rendezni hosszú távon, vizsgálják a rászorultságot, és próbálják a közszférában
dolgozókat is segíteni.
Zelenák Adrián Tamás, a bizottság tagja: Jelezte, hogy szeretne egy-két
munkacsoporti megbeszélésen részt venni.
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Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben lévő 1. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
331/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Házgyári u. 1. 4. emelet 403. ajtószám alatti lakóegység
bérlőjének megnevezéséről.
1.) Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
Veszprém, Házgyári út 1. 4. emelet 403. ajtószám alatti lakóegység bérlőjének
megnevezésével kapcsolatos ügyet.
2.) A Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
alkotott 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § 1.) pontja alapján, átruházott
hatáskörben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő 8200
Veszprém, Házgyári út 1. 4. emelet 403. ajtószám alatt található 17 m2
alapterületű lakóegység bérlőjének, meghatározott időre és feltétellel megnevezi
Sebők Istvánt.
3.) A szerződésben meghatározott idő: 2017. augusztus 31.
4.) Feltétel: a lakóegység használatával összefüggő szolgáltatási díjak hiánytalan
megfizetése, továbbá a tulajdonos által a bérlővel szemben megfogalmazott elvárások
teljesítése. (egyebek mellett a fizetési kötelezettség teljesítése, az együttélési normák
betartása, a lakóegység rendeltetésszerű használata).
5.) A lakbér mértéke az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről alkotott 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
szereplő, szociális helyzet alapján bérbe adott, félkomfortos komfortfokozatú lakás
lakbérének megfelelően jelenleg 90,-Ft/m2/hó. Az egyéb szolgáltatási díjakat a
szolgáltatók és a tulajdonos határozzák meg.
6.
) A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a:
6.1.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után cserelakásra, elhelyezésre nem
tarthat igényt, köteles a lakóegységet elhagyni, azt kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak jegyzőkönyvileg visszaadni.
6.2.) Szolgáltatási díj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása, illetve bármely a
szerződés megszűnését eredményező ok esetén a bérlővel szemben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület, mint tulajdonos jár el.
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7.) Amennyiben a bérlő az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága döntése alapján, a
közléstől számítottan 30 napon belül nem köt bérleti szerződést a tulajdonossal, az
Önkormányzat jogosult másik személyt megnevezni a lakóegység bérletére.
A Bizottság felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület feladatköre szerint
érintett szervezeti egységét, hogy a bérlővel a lakóegység bérleti szerződést
meghatározott időre és feltétellel kösse meg, a bérlő szerződésszegő magatartása
esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető a közlésért
2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
332/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Házgyári u. 1. 4. emelet 414. ajtószám alatti lakóegység
bérlőjének megnevezéséről.
1.) Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
Veszprém, Házgyári út 1. 4. emelet 414. ajtószám alatti lakóegység bérlőjének
megnevezésével kapcsolatos ügyet.
2.) A Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
alkotott 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § 1.) pontja alapján, átruházott
hatáskörben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő 8200
Veszprém, Házgyári út 1. 4. emelet 414. ajtószám alatt található 17 m2
alapterületű lakóegység bérlőjének, meghatározott időre és feltétellel megnevezi
Makó Lajost és Makó Lajosnét.
3.) A szerződésben meghatározott idő: 2017. augusztus 31.
4.) Feltétel: a lakóegység használatával összefüggő szolgáltatási díjak hiánytalan
megfizetése, továbbá a tulajdonos által a bérlővel szemben megfogalmazott elvárások
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teljesítése. (egyebek mellett a fizetési kötelezettség teljesítése, az együttélési normák
betartása, a lakóegység rendeltetésszerű használata).
5.) A lakbér mértéke az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről alkotott 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
szereplő, szociális helyzet alapján bérbe adott, félkomfortos komfortfokozatú lakás
lakbérének megfelelően jelenleg 90,-Ft/m2/hó. Az egyéb szolgáltatási díjakat a
szolgáltatók és a tulajdonos határozzák meg.
6.
) A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a:
6.1.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után cserelakásra, elhelyezésre nem
tarthat igényt, köteles a lakóegységet elhagyni, azt kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak jegyzőkönyvileg visszaadni.
6.2.) Szolgáltatási díj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása, illetve bármely a
szerződés megszűnését eredményező ok esetén a bérlővel szemben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület, mint tulajdonos jár el.
7.) Amennyiben a bérlő az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága döntése alapján, a
közléstől számítottan 30 napon belül nem köt bérleti szerződést a tulajdonossal, az
Önkormányzat jogosult másik személyt megnevezni a lakóegység bérletére.
A Bizottság felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület feladatköre szerint
érintett szervezeti egységét, hogy a bérlővel a lakóegység bérleti szerződést
meghatározott időre és feltétellel kösse meg, a bérlő szerződésszegő magatartása
esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető a közlésért
2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 3. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
333/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Házgyári u. 1. 6. emelet 616-617. ajtószám alatti lakóegység
bérlőjének megnevezéséről.
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1.) Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
Veszprém, Házgyári út 1. 6. emelet 616-617. ajtószám alatti lakóegység bérlőjének
megnevezésével kapcsolatos ügyet.
2.) A Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
alkotott 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § 1.) pontja alapján, átruházott
hatáskörben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő 8200
Veszprém, Házgyári út 1. 6. emelet 616-617. ajtószám alatt található 34 m2
alapterületű lakóegység bérlőjének, meghatározott időre és feltétellel megnevezi
Réger Szilviát.
3.) A szerződésben meghatározott idő: 2017. augusztus 31.
4.) Feltétel: a lakóegység használatával összefüggő szolgáltatási díjak hiánytalan
megfizetése, továbbá a tulajdonos által a bérlővel szemben megfogalmazott elvárások
teljesítése. (egyebek mellett a fizetési kötelezettség teljesítése, az együttélési normák
betartása, a lakóegység rendeltetésszerű használata).
5.) A lakbér mértéke az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről alkotott 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
szereplő, szociális helyzet alapján bérbe adott, félkomfortos komfortfokozatú lakás
lakbérének megfelelően jelenleg 90,-Ft/m2/hó. Az egyéb szolgáltatási díjakat a
szolgáltatók és a tulajdonos határozzák meg.
6.
) A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a:
6.1.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után cserelakásra, elhelyezésre nem
tarthat igényt, köteles a lakóegységet elhagyni, azt kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak jegyzőkönyvileg visszaadni.
6.2.) Szolgáltatási díj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása, illetve bármely a
szerződés megszűnését eredményező ok esetén a bérlővel szemben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület, mint tulajdonos jár el.
7.) Amennyiben a bérlő az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága döntése alapján, a
közléstől számítottan 30 napon belül nem köt bérleti szerződést a tulajdonossal, az
Önkormányzat jogosult másik személyt megnevezni a lakóegység bérletére.
A Bizottság felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület feladatköre szerint
érintett szervezeti egységét, hogy a bérlővel a lakóegység bérleti szerződést
meghatározott időre és feltétellel kösse meg, a bérlő szerződésszegő magatartása
esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:

Kovács Zoltán irodavezető a közlésért
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Határidő:

2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 4. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
334/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Házgyári u. 1. 2. emelet 209. ajtószám alatti lakóegység
bérlőjének megnevezéséről.
1.) Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
Veszprém, Házgyári út 1. 2. emelet 209. ajtószám alatti lakóegység bérlőjének
megnevezésével kapcsolatos ügyet.
2.) A Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
alkotott 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § 1.) pontja alapján, átruházott
hatáskörben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő 8200
Veszprém, Házgyári út 1. 2. emelet 209. ajtószám alatt található 17 m2
alapterületű lakóegység bérlőjének Molnár Ildikót és Kiss Istvánt nem nevezi meg.
A lakás a lakáshasználó kiköltözését követően kerüljön megpályáztatásra.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető a közlésért
2015. március 20.

29. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 3 ajtószám alatti lakásban
lakó Pálinkás Albertné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
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335/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 3. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Pálinkás Albertnével kötendő
lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 3 ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Pálinkás Albertnével kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 3 ajtószám alatti 1,5 lakószobás 53 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Pálinkás Albertné született Osvald Katalin
számára, meghatározott időre, 2014. augusztus 01. napjától, 2019. év július 31.
napjáig és feltétellel, amely szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a
kérelmet csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés
lejárta előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó
számára, hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási
kötelezettségét, a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat
nem okozott, bérleti díj és szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 39.326-Ft/hó, azaz harminckilencezerháromszázhuszonhat forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
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Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.

30. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 4 ajtószám alatti lakásban
lakó Kökény Tímea és Vég-Lakatos István kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
336/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 4. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Kökény Tímeával és Vég-Lakatos
Istvánnal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 4. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Kökény Tímeával és Vég-Lakatos
Istvánnal kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 4. ajtószám alatti 2 lakószobás 47 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Kökény Tímea és Vég-Lakatos István
számára, meghatározott időre, 2014. október 01. napjától, 2019. év szeptember 30.
napjáig és feltétellel, amely szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1) amennyiben a bérlők a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esnek, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani,
2.2) ha a bérlők, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezik, a
kérelmet csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés
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lejárta előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó
számára, hogy maradéktalanul teljesítették a lakáson belüli karbantartási
kötelezettségüket, a lakást rendeltetésének megfelelően lakják, abban
károkat nem okoztak, bérleti díj és szolgáltatási díj hátralékkal nem
rendelkeznek,
2.3) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 34.874-Ft/hó, azaz harmincnégyezernyolcszázhetvennégy forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
31. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 7 ajtószám alatti lakásban
lakó Novák Gyöngyi és Lovas Imre kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
337/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 7. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Novák Gyöngyivel és Lovas
Imrével kötendő lakásbérleti szerződésről
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1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. földszint 7 ajtószám alatt
található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Novák
Gyöngyivel és Lovas Imrével kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 7 ajtószám alatti 3 lakószobás 79 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Novák Gyöngyi és Lovas Imre számára,
meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 54.000,-Ft/hó, azaz ötvennégyezer forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
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32. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 106. ajtószám alatti lakásban
lakó Bojtor Károlyné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
338/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 106. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Bojtor Károlynéval kötendő
lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 106. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Bojtor Károlynéval kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 106. ajtószám alatti 1,5 lakószobás 48 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Bojtor Károlynénak számára, meghatározott
időre, 2014. november 01. napjától, 2019. év október 31. napjáig és feltétellel, amely
szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A
kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a lakástörvény 24. § (1)
bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2. ) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a
lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét, a lakást
rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott, bérleti díj és
szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
2.3. ) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe adására.
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3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 35.616-Ft/hó, azaz harmincötezerhatszáztizenhat forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
33. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107 ajtószám alatti lakásban
lakó Németh Jánosné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
339/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Németh Jánosnéval kötendő
lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 107 ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Németh
Jánosnéval kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 alapterületű, összkomfortos
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komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Németh Jánosné született Simon Edit
számára, meghatározott időre 2019. év 10. hó 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy a
bérleti szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 36.358,-Ft/hó, azaz harminchatezerháromszázötvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
34. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 111. ajtószám alatti lakásban
lakó Kozmáné Bimbó Katalin kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
340/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 111. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Kozmáné Bimbó Katalinnal
kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 111. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Kozmáné Bimbó Katalinnal kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 111. ajtószám alatti 1+ 2 fél lakószobás 69 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Kozmáné Bimbó Katalin
számára, meghatározott időre, 2014. december 01. napjától, 2019. év november 30.
napjáig és feltétellel, amely szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A
kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a lakástörvény 24. § (1)
bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.3. ) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a
lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét, a lakást
rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott, bérleti díj és
szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
2.4. ) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 51.198-Ft/hó, azaz ötvenegyezerszázkilencvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
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A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
35. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 202. ajtószám alatti
lakásban lakó Koszorús Károly kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
341/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 202. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Koszorús Károllyal kötendő
lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 202. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Koszorús Károllyal kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 202. ajtószám alatti 1,5 lakószobás 44 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Koszorús Károlynak meghatározott időre,
2014. október 01. napjától, 2019. év szeptember 30. napjáig és feltétellel, amely
szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A
kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a lakástörvény 24. § (1)
bekezdése alapján a szerződést felmondani,
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2.4. ) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a
lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét, a lakást
rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott, bérleti díj és
szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
2.5. ) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 32.648-Ft/hó, azaz harminckétezerhatszáznegyvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
36. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 204. ajtószám alatti
lakásban lakó Loksa Józsefné kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
342/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 204. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Loksa Józsefnével kötendő
lakásbérleti szerződésről
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1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 204. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Loksa Józsefnével kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 204. ajtószám alatti 2 lakószobás 48 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Loksa Józsefné számára, meghatározott időre,
2014. december 01. napjától, 2019. év november 30. napjáig és feltétellel, amely
szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A
kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a lakástörvény 24. § (1)
bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.5. ) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a
lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét, a lakást
rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott, bérleti díj és
szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
2.6. ) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 35.616-Ft/hó, azaz harmincötezerhatszáztizenhat forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
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37. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 207 ajtószám alatti lakásban
lakó Jantó Anita kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
343/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 207. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Jantó Anitával kötendő lakásbérleti
szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 207 ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Jantó Anitával kötendő lakásbérleti
szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 207. ajtószám alatti 1+1/2 lakószobás 49 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Jantó Anita születési neve:
Jantó Anita számára, meghatározott időre, 2014. szeptember 01. napjától, 2019. év
augusztus 31. napjáig és feltétellel, amely szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell,
hogy
2.1) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani.
2.2) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a
kérelmet csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés
lejárta előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó
számára, hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási
kötelezettségét, a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat
nem okozott, bérleti díj és szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkezik,
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2.3) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 36.616-Ft/hó, azaz harminchatezerhatszáztizenhat forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
38. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 303 ajtószám alatti lakásban
lakó Győri András és Dobos Ildikó kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
344/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 303. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Győri Andrással és Dobos Ildikóval
kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 303. ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Győri
Andrással és Dobos Ildikóval kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
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2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 303. ajtószám alatti 2 lakószobás 59 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Győri András és Dobos Ildikó számára,
meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 43.778,-Ft/hó, azaz negyvenháromezerhétszázhetvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
39. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 304 ajtószám alatti lakásban
lakó Fülöp Zoltán és Fülöpné Lennert Beatrix kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
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Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
345/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 304. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Fülöp Zoltánnal és Fülöpné
Lennert Beatrixszal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 304. ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Fülöp
Zoltánnal és Fülöpné Lennert Beatrixszal kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 304. ajtószám alatti 2 lakószobás 57 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Fülöp Zoltán és Fülöpné Lennert Beatrix
számára, meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a
bérleti szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 42.294,-Ft/hó, azaz negyvenkettőezerkettőszázkilencvennégy forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
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A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
40. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 306 ajtószám alatti lakásban
lakó Batár Brigitta és Mixtai Ádám kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
346/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 306. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Batár Brigittával és Mixtai
Ádámmal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 306 ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Batár Brigittával és Mixtai Ádámmal
kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 306. ajtószám alatti 2 lakószobás 58 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Batár Brigitta és Mixtai Ádám számára,
meghatározott időre, 2014. szeptember 01. napjától, 2019. év augusztus 31. napjáig
és feltétellel, amely szerint a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy
2.1.) amennyiben a bérlők a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esnek, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
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figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani.
2.2.) ha a bérlők, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezik, a
kérelmet csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés
lejárta előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó
számára, hogy maradéktalanul teljesítettek a lakáson belüli karbantartási
kötelezettségüknek, a lakást rendeltetésének megfelelően lakják, abban
károkat nem okoztak, bérleti díj és szolgáltatási díj hátralékkal nem
rendelkeznek,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlőtársak által fizetendő bérleti díj: 43.036,-Ft/hó, azaz negyvenháromezerharminchat Forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
41. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 307 ajtószám alatti lakásban
lakó Major Kitti és Szigeti András Lajos kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
347/2014. (XI.20.) határozata
91

a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 307. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Major Kittivel és Szigeti András
Lajossal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 307 ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Major
Kittivel és Szigeti András Lajossal kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 307 ajtószám alatti 2 lakószobás 59 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Major Kitti és Szigeti András Lajos számára,
meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 43.778,-Ft/hó, azaz negyvenháromezerhétszázhetvennyolc forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
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Határidő: 2014. december 20.
42. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 309 ajtószám alatti lakásban
lakó Dr. Dósa György és Dr. Dósa Györgyné kérelme újabb
szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
348/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 309. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Dr. Dósa Györggyel és Dr. Dósa
Györgynével kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 309. ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Dr. Dósa
Györggyel és Dr. Dósa Györgynével kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 309. ajtószám alatti 3 lakószobás 88 m2 alapterületű, összkomfortos
komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Dr. Dósa György és Dr. Dósa Györgyné
számára, meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy a
bérleti szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
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2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 54.000,-Ft/hó, azaz ötvennégyezer forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
43. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 311 ajtószám alatti lakásban
lakó Sándor Zoltánné és Sándor Zoltán kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
349/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 311. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Sándor Zoltánnéval és Sándor
Zoltánnal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 3. emelet 311. ajtószám
alatt található piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére vonatkozó Sándor
Zoltánnéval és Sándor Zoltánnal kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
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2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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 311. ajtószám alatti 1+2 fél lakószobás 72 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú bérlakást bérbe adja Sándor Zoltánné és Sándor
Zoltán számára, meghatározott időre 2019. év 11. hó 30. napjáig azzal a feltétellel,
hogy a bérleti szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:
2.1.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.2.) ha a bérlő, újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a kérelmet
csak abban az esetben lehet befogadni, ha még a bérleti szerződés lejárta
előtt a lakás megtekintésének biztosításával bizonyítja a bérbeadó számára,
hogy maradéktalanul teljesítette a lakáson belüli karbantartási kötelezettségét,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakja, abban károkat nem okozott,
2.3.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlők által fizetendő bérleti díj: 53.424,-Ft/hó, azaz ötvenháromezernégyszázhuszonnégy forint/hó.
A bizottság a bérlőkkel kötendő lakásbérleti szerződést jóváhagyja.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A Bizottság felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a
bérlakások üzemeltetésére létrejött szerződésnek megfelelően járjon el.
A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
44. A Veszprém, Karacs Teréz utca 2. épület üres lakásaira kiírt pályázat
alapján bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 1. határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
350/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 108. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Szabó Krisztiánnal és Fülöp
Dórával kötendő lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 108. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Szabó Krisztiánnal és Fülöp Dórával
kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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, Karacs Teréz utca 2. 1. emelet 108. ajtószám alatti 1,5 szobás 50
m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú bérlakást, piaci alapon bérbe adja
Szabó Krisztián és Fülöp Dóra számára, meghatározott időre, 2015. év április hó 30.
napjáig, a következő feltételekkel:
2.1) a bérlők kötelesek minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy a
lakás használatával összefüggő szolgáltatási díjakat (bérleti díj, közüzemi
díjak) hiánytalanul megfizették,
2.2.) a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 111.300,-Ft összegű
óvadékot kell fizetni,
2.3.) amennyiben a bérlők a bérleti díj megfizetésével kéthavi késedelembe
esnek, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
2.4.) a bérlők vállalják, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esnek, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését lehetővé teszi,
2.5.) ha a bérlők újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezik, akkor
lehet újabb szerződést kötni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a lakás
megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítették a lakáson belüli karbantartási kötelezettségüket,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakják, abban károkat nem okoztak,
bérleti és közüzemi díjtartozásuk nincs,
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2.6.) a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.
3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 37.100,-Ft/hó, azaz harminchétezer-száz
forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést a fenti tartalommal jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
351/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 210. ajtószám alatt található piaci
alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Holczer Mátéval és Molnár Idával
kötendő lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 210. ajtószám alatt található
piaci alapon bérbeadásra kerülő lakás bérletére Holczer Mátéval és Molnár Idával
kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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, Karacs Teréz utca 2. 2. emelet 210. ajtószám alatti 1+2fél
lakószobás 67 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú bérlakást, piaci
alapon bérbe adja Holczer Máté és Molnár Ida számára, meghatározott időre, 2015.
év április hó 30. napjáig, a következő feltételekkel:
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2.1)
2.2.)
2.3.)

2.4.)
2.5.)

2.6.)

a bérlők kötelesek minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy a
lakás használatával összefüggő szolgáltatási díjakat (bérleti díj, közüzemi
díjak) hiánytalanul megfizették,
a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 149.142,-Ft összegű
óvadékot kell fizetni,
amennyiben a bérlők a bérleti díj megfizetésével kéthavi késedelembe
esnek, a megbízott köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot
megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a
lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondani,
a bérlők vállalják, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esnek, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését lehetővé teszi,
ha a bérlők újabb lakásbérleti szerződés megkötését kezdeményezik, akkor
lehet újabb szerződést kötni, ha még a bérleti szerződés lejárta előtt a lakás
megtekintésének biztosításával bizonyítják a bérbeadó számára, hogy
maradéktalanul teljesítették a lakáson belüli karbantartási kötelezettségüket,
a lakást rendeltetésének megfelelően lakják, abban károkat nem okoztak,
bérleti és közüzemi díjtartozásuk nincs,
a bérbeadó az újabb lakásbérleti szerződés létesítésére vonatkozó kérelem
befogadásával nem vállal kötelezettséget a lakás (vagy másik lakás) bérbe
adására.

3.) A bérlő által fizetendő bérleti díj: 49.714,-Ft/hó, azaz negyvenkilencezerhétszáztizennégy forint/hó.
A bizottság a bérlővel kötendő lakásbérleti szerződést a fenti tartalommal jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Határidő: 2014. december 20.
45. A Veszprém, Zrínyi M. u. 25. épület üres lakására kiírt pályázat alapján
bérlő megnevezése
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 1. határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
352/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Zrínyi Miklós u. 25. földszint 6. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Somogyi Józseffel és Somogyi
Józsefnével kötendő lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a) és a.b) pontjában
megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi Miklós utca
25. földszint 6. ajtószám alatt található, költségelven bérbeadásra kerülő lakrész
bérletére Somogyi Józseffel és Somogyi Józsefnével kötendő bérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság a Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 6. ajtószám alatti 1
szobás 39 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakrész bérlőjének Somogyi
Józsefet és Somogyi Józsefnét született Budai Erika nevezi meg, meghatározott
időre 2015. év 04. hó 30. napjáig.
A bizottság a lakrész bérleti szerződést a következő tartalommal jóváhagyja:
2.1.) a bérlők kötelesek minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizették a lakrész használatával összefüggő szolgáltatási
díjakat,
2.2.) a szerződés megszűnése után, a bérbeadó az újabb lakrész bérleti
szerződés létesítésére vonatkozó kérelem befogadásával nem vállal
kötelezettséget a lakrész (vagy másik lakás) bérbe adására,
2.3.) amennyiben a bérlők a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esnek, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
mint Megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani,
2.4.) ha a szerződés a határidő előtt megszűnik a szerződés felmondásával,
akkor a lakásban lakók jogcím nélküli lakáshasználókká válnak és a lakás
átadásáig kötelesek lesznek megfizetni mindazokat a szolgáltatási
díjakat, amelyek egyébként a bérlőket terhelnék, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös
lakáshasználati díj),
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2.5.) a bérlők vállalják, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esnek, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését teszik lehetővé,
2.6.) a bérlők kötelesek a lakáshoz tartozó fogyasztásmérő órákat saját névre
venni, az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
3.) A fizetendő lakbér: 19. 890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer –nyolcszázkilencven
forint/hó.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
353/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Zrínyi Miklós u. 25. 1. emelet 9. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Ellmann Szilviával kötendő
lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a) és a.b) pontjában
megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi Miklós utca
25. 1. emelet 9. ajtószám alatt található, költségelven bérbeadásra kerülő lakrész
bérletére Ellmann Szilviával kötendő bérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság a Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 9. ajtószám alatti 1
szobás 39 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakrész bérlőjének Ellmann
Szilviát nevezi meg, meghatározott időre 2015. év 04. hó 30. napjáig.
A bizottság a lakrész bérleti szerződést a következő tartalommal jóváhagyja:
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2.1.) a bérlő köteles minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizette a lakrész használatával összefüggő szolgáltatási
díjakat,
2.2.) a szerződés megszűnése után, a bérbeadó az újabb lakrész bérleti
szerződés létesítésére vonatkozó kérelem befogadásával nem vállal
kötelezettséget a lakrész (vagy másik lakás) bérbe adására,
2.3.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esik, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
mint Megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani,
2.4.) ha a szerződés a határidő előtt megszűnik a szerződés felmondásával,
akkor a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználóvá válik és a lakás
átadásáig köteles lesz megfizetni mindazokat a szolgáltatási díjakat,
amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös lakáshasználati díj),
2.5.) a bérlő vállalja, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését teszi lehetővé,
2.6.) a bérlő köteles a lakáshoz tartozó fogyasztásmérő órákat saját névre
venni, az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
3.) A fizetendő lakbér: 19. 890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer –nyolcszázkilencven
forint/hó.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 3. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
354/2014. (XI. 20.) határozata
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a Veszprém, Zrínyi Miklós u. 25. 1. emelet 13. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Budai Károllyal és Andó
Évával kötendő lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a) és a.b) pontjában
megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi Miklós utca
25. 1. emelet 13. ajtószám alatt található, költségelven bérbeadásra kerülő lakrész
bérletére Budai Károllyal és Andó Évával kötendő bérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság a Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 1. emelet 13. ajtószám alatti 1
szobás 39 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakrész bérlőjének Budai
Károlyt és Andó Évát nevezi meg, meghatározott időre 2015. év 04. hó 30.
napjáig.
A bizottság a lakrész bérleti szerződést a következő tartalommal jóváhagyja:
2.1.) a bérlők kötelesek minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizették a lakrész használatával összefüggő szolgáltatási
díjakat,
2.2.) a szerződés megszűnése után, a bérbeadó az újabb lakrész bérleti
szerződés létesítésére vonatkozó kérelem befogadásával nem vállal
kötelezettséget a lakrész (vagy másik lakás) bérbe adására,
2.3.) amennyiben a bérlők a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esnek, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
mint Megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani,
2.4.) ha a szerződés a határidő előtt megszűnik a szerződés felmondásával,
akkor a lakásban lakók jogcím nélküli lakáshasználókká válnak és a lakás
átadásáig kötelesek lesznek megfizetni mindazokat a szolgáltatási
díjakat, amelyek egyébként a bérlőket terhelnék, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös
lakáshasználati díj),
2.5.) a bérlők vállalják, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esnek, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését teszik lehetővé,
2.6.) a bérlők kötelesek a lakáshoz tartozó fogyasztásmérő órákat saját névre
venni, az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
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3.) A fizetendő lakbér: 19. 890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer –nyolcszázkilencven
forint/hó.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő 4. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdonosi Bizottságának
355/2014. (XI. 20.) határozata
a Veszprém, Zrínyi Miklós u. 25. 2. emelet 17. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Varga László Jenőnével
kötendő lakásbérleti szerződés ügyéről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
alkotott 23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bek. a.a) és a.b) pontjában
megállapított hatáskörében eljárva megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi Miklós utca
25. 2. emelet 17. ajtószám alatt található, költségelven bérbeadásra kerülő lakrész
bérletére Varga László Jenőnével kötendő bérleti szerződés ügyét.
2.) A bizottság a Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. 2. emelet 17. ajtószám alatti 1
szobás 39 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakrész bérlőjének Varga
László Jenőnét nevezi meg, meghatározott időre 2015. év 04. hó 30. napjáig.
A bizottság a lakrész bérleti szerződést a következő tartalommal jóváhagyja:
2.1.) a bérlő köteles minden hónap utolsó munkanapjáig igazolni, hogy
hiánytalanul megfizette a lakrész használatával összefüggő szolgáltatási
díjakat,
2.2.) a szerződés megszűnése után, a bérbeadó az újabb lakrész bérleti
szerződés létesítésére vonatkozó kérelem befogadásával nem vállal
kötelezettséget a lakrész (vagy másik lakás) bérbe adására,
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2.3.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi
késedelembe esik, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
mint Megbízott, köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett a díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását
követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést
felmondani,
2.4.) ha a szerződés a határidő előtt megszűnik a szerződés felmondásával,
akkor a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználóvá válik és a lakás
átadásáig köteles lesz megfizetni mindazokat a szolgáltatási díjakat,
amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott eltérésekkel (pld: többszörös lakáshasználati díj),
2.5.) a bérlő vállalja, hogy amennyiben a víz-csatornahasználati díj
megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a vízfogyasztás
korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését teszi lehetővé,
2.6.) a bérlő köteles a lakáshoz tartozó fogyasztásmérő órákat saját névre
venni, az esedékes szolgáltatási díjakat hiánytalanul megfizetni.
3.) A fizetendő lakbér: 19. 890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer –nyolcszázkilencven
forint/hó.
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

46. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 4 ajtószám alatti lakásban
lakó Hegedüs Gyula kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
356/2014. (XI.20.) határozata
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a Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 4. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Hegedűs Gyulával kötendő
lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. földszint 4 ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére Hegedüs Gyulával kötendő
lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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.
földszint 4 ajtószám alatti 1 szobás 39 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú
lakrészt bérbe adja Hegedüs Gyula számára, meghatározott időre, 2019. augusztus
31. napjáig és az alábbi feltételekkel:
A szerződésben egyebek mellett rögzíteni kell, hogy
2.1) a bérlő a lakrészben lakik, ismerik annak műszaki állapotát, a lakrész
felújításával, karbantartásával kapcsolatos költségek viselését a bérbeadótól
nem kérhetik, a bérlőt terhelő kötelezettségeket köteles teljesíteni,
2.2.) amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a „VKSZ”, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint megbízott
köteles a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a
díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A
kiegyenlítésre szabott határnap elmulasztását követően a lakástörvény 24. §
(1) bekezdése alapján a szerződést a polgármester felmondja,
2.3.) a bérleti díj mértékét az önkormányzat mindenkor hatályos rendelete
állapítja meg, amely a szerződéskötés időpontjában, az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről alkotott
23/2010.(VI. 28.) önkormányzati rendelet,
2.4.) a bérlő köteles a közüzemi díjakat a jogosult felé megfizetni,
2.5.) a bérlő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését lehetővé teszi.
3.) A bérleti díj 19.890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer-nyolcszázkilencven forint per hó.
A bizottság a bérlővel kötendő bérleti szerződést a következő tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
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A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

47. A Veszprém, Zrínyi Miklós utca 25. földszint 7. ajtószám alatti lakást
bérlő Vetési Albert Gimnázium kérelme újabb szerződéskötésre
Az előterjesztés előadója:
Czaun János a tulajdonosi bizottság elnöke
Czaun János, a bizottság elnöke: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
357/2014. (XI.20.) határozata
a Veszprém, Zrínyi Miklós u. 25. földszint 7. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére a Vetési Albert
Gimnáziummal kötendő lakásbérleti szerződésről
1.) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Veszprém, Zrínyi M. u. 25. földszint 7. ajtószám alatt található
költségelven bérbeadásra kerülő lakás bérletére a Vetési Albert Gimnáziummal
kötendő lakásbérleti szerződés ügyét.
2.) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről 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.
földszint 7. ajtószám alatti 1 szobás 39 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú
lakrészt bérbe adja a Vetési Albert Gimnázium (8200 Veszprém, Kemecse u. 1.)
számára, meghatározott időre, 2019. július 31. napjáig.
3.) A szerződésben egyebek mellett rögzíteni kell:
3.1.) a bérlő ismeri a lakrész műszaki állapotát, a lakrész felújításával, karbantartásával
kapcsolatos költségek viselését a bérbeadótól nem kérheti, a bérlőt terhelő
kötelezettségeket köteles teljesíteni.
3.2.) Amennyiben a bérlő a szolgáltatási díjak megfizetésével kéthavi késedelembe
esik, a „VKSZ”, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. mint megbízott köteles a
mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a díjhátralék
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kiegyenlítésére vonatkozó határnapot megjelölni. A kiegyenlítésre szabott határnap
elmulasztását követően a lakástörvény 24. § (1) bekezdése alapján a szerződést a
polgármester felmondja.
3.3.) A bérleti díj mértékét az önkormányzat mindenkor hatályos rendelete állapítja
meg, amely a szerződéskötés időpontjában, az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről alkotott 23/2010.(VI. 28.)
önkormányzati rendelet.
3.4.) A bérlő köteles a közüzemi díjakat a jogosult felé megfizetni.
3.5.) A bérlő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatási díjak, különösen a vízcsatornahasználati díj megfizetésével hat havi késedelembe esik, a lakásban a
vízfogyasztás korlátozására golyós szűkítő elzáró szelep beépítését lehetővé teszi.
4.) A bérleti díj 19.890-Ft/hó, azaz tizenkilencezer-nyolcszázkilencven forint per hó.
A bizottság a bérlővel kötendő bérleti szerződést a következő tartalommal
jóváhagyja.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírásával lássa
el.
A bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Zoltán irodavezető
2014. december 20.

A szavazást követően Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági
ülést 15.00 órakor bezárta.
K.m.f.
Czaun János
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Stigelmaier Józsefné
Tulajdonosi Bizottság alelnöke
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