J E GY Z Ő K Ö NY V
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
2020. augusztus 18-án
11,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről
Szám: ÖNK/41-5/2020.
Az ülés helye:

VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy-terme.

Jelen vannak:
Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság részéről: Gerstmár Ferenc elnök
Bázsa Botond Lehel alelnök
Sótonyi Mónika képviselő tag
dr. Meződi János
külső szakértő
Tóth Balázs Benedek
külső szakértő
Bérci Klára bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Állandó meghívottak közül megjelent:

dr. Dancs Judit jegyző
dr. Lohonyai Bernadett csoportvezető
Önkormányzati Iroda
Fazekas Ildikó irodavezető
Pénzügyi Iroda
Horváth Gábor főépítész
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Stratégiai Iroda
Perlaki Claudia csoportvezető
Polgármesteri Kabinetiroda

Gerstmár Ferenc elnök:
Köszöntötte a Bizottság tagjait. Megállapította, hogy a Bizottság 5 tagjából 5 tag
jelen van, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Feltette a kérdést, hogy
a bizottsági meghívót és az anyagokat mindenki megkapta-e időben és hiánytalanul?
Javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett módon döntsenek a közgyűlési
előterjesztésekről. Kérte, hogy amennyiben más javaslat nincs, szavazzanak a
napirendek elfogadásáról.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a bizottság
jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
44/2020. (VIII.18.) határozata
a Bizottság 2020. augusztus 18-ai rendkívüli ülése
napirendjének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási
Bizottsága a 2020. augusztus 18-ai ülésének napirendjét a következők szerint
határozza meg:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020.
augusztus 19. napján megtartandó rendkívüli ülése napirendi
pontjainak megtárgyalása
Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére áll:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek/cat_view/226-bizottsagi-elterjesztesek/234-uegyrendi-es-igazgatasibizottsag
Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében
történő módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
Dr. Meződi János külső szakértő:
Véleménye szerint az előterjesztés ebben a formában nem alkalmas közgyűlési
tárgyalásra. Vélhetően véleményével a bizottság hatáskörét feszegeti, de
hozzászólását érdeminek gondolja. Fontos témával nem foglalkozik az előterjesztés,
mégpedig a menetrend részletesebb összeállításával. Elmondása szerint a vasút 4
km-re található a várostól. A MÁV menetrendje nem pontos, a helyi járatos buszok
nem várják be az érkező vonatokat, hogy lehetővé tegyék a városba való bejutást.
Konkrét javaslatát megfogalmazva kérte, hogy a buszmenetrendek úgy legyenek
módosítva, hogy a buszok közül legalább egy legyen köteles bevárni a beérkező
vonatot. Nem tartja logikusnak és ésszerűnek, hogy míg Székesfehérvár-Veszprém
viszonylatban 30 percet utazik vonattal, addig Veszprémen belül a vasútról az
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egyetemi városrészben lévő lakhelyére 40-45 perc alatt jut el. A fedett várók hiányát
is részletezte, mely az év minden évszakában nehezítik a vonatról leszálló és a
buszokat lekéső utasok továbbutazását. Kérte, hogy kerüljön módosításra a V-Busz
menetrendje.
Gerstmár Ferenc elnök:
Megköszönte a hozzászólást, mely tartalmi problémát feszeget. Elmondta, hogy az
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság nem tartalmi, hanem jogi szempontok szerint nézi
az előterjesztéseket. Felkérte Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezetőt, hogy
amennyiben tud érdemben válaszolni a felvetésekre, válaszoljon dr. Meződi János
külső szakértőnek.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető:
Ígéretet tett arra, hogy a témának a jegyzőkönyvi részét továbbítja a V-Busz
vezetősége felé, mert ebben nem tud érdemben állást foglalni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
45/2020. (VIII.18.) határozata
a Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében történő
módosításáról tárgyú előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést alkalmasnak találta közgyűlési megtárgyalásra.
2. Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű
(Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
46/2020. (VIII.18.) határozata
a Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű
(Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
című előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést alkalmasnak találta közgyűlési megtárgyalásra.
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3. Előzetes
döntés
módosításáról

Veszprém

településrendezési

eszközeinek

Előadó: Horváth Gábor főépítész
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
47/2020. (VIII.18.) határozata
az Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek
módosításáról tárgyú előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést alkalmasnak találta közgyűlési megtárgyalásra.
4. Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport
létrehozásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
48/2020. (VIII.18.) határozata
a Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport
létrehozásáról című előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést alkalmasnak találta közgyűlési megtárgyalásra.
5. A) Döntés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
B) Döntés a Laczkó Dezső Múzeum alapító okiratának módosításáról
C) Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
alapító okiratának módosításáról
D) Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ alapító okiratának
módosításáról
E) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról
F) Döntés a Kabóca Bábszínház alapító okiratának módosítására
Előadó: Porga Gyula polgármester
Dr. Dancs Judit jegyző bemutatta a Bizottság tagjainak dr. Lohonyai Bernadettet, az
Önkormányzati Iroda Közgyűlési Csoportjának új csoportvezetőjét.
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dr. Lohonyai Bernadett csoportvezető:
Az előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a Magyar
Államkincstárnak utólagos véleményezési jogköre van az alapító okiratokra
vonatkozóan, de kollegiális kapcsolatban is állnak a hivatallal. Ennek alapján a nap
folyamán jelezték, hogy három intézményt érintően módosítani kell az alapító
okiratot módosító iratot.
A Művelődési Ház és az Agóra vonatkozásában az alaptevékenységek kormányzati
funkció szerinti megjelöléséről szóló táblázatot nem szükséges szerepeltetni az
okiratban. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vonatkozásában pedig az
alkalmazásban álló személyek jogviszonyára vonatkozó táblázatban a táblázat egyik
oszlopának elnevezését kell módosítani „megbízási”–ról „foglalkoztatási”-ra.
Gerstmár Ferenc elnök:
Technikai észrevételét jelezte, mely szerint az előterjesztés C) és D) jelű határozati
javaslatokban sorszámozási hiba van, melyeket kér javítani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, a bizottság jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának
49/2020. (VIII.18.) határozata
Az A) Döntés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának
módosításáról; B) Döntés a Laczkó Dezső Múzeum alapító okiratának
módosításáról; C) Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és
Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról; D) Döntés az Agóra
Veszprém Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról;
E) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának
módosításáról; F) Döntés a Kabóca Bábszínház alapító okiratának
módosítására című előterjesztésről
A bizottság az előterjesztést alkalmasnak találta közgyűlési megtárgyalásra.
A bizottság további napirendeket nem tárgyalt, így a rendkívüli nyilvános ülést a
bizottság elnöke 11 óra 45 perckor bezárta.
K.m.f.

Gerstmár Ferenc
elnök

Bázsa Botond Lehel
alelnök
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