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A polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a sajtó képviselıit. A megválasztott 18 képviselıbıl 17 fı jelen van.
Megállapította, hogy a Közgyőlés határozatképes.
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A „hónap civil szervezete” a Veszprémi Magyar – Finn Egyesület. Az Egyesület
idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az általuk végzett tevékenység érdemes
arra, hogy a Közgyőlés nyilvánossága elıtt bemutatkozzanak. Szeretettel
köszöntötte Szoboszlay András urat, az Egyesület elnökét, valamint a megjelent
egyesületi tagokat.
Szoboszlay András a Veszprémi Magyar – Finn Egyesület elnöke:
Köszöntötte a Közgyőlés tagjai, a megjelenteket, majd röviden bemutatta a
Veszprémi Magyar – Finn Egyesületet, mely idén ünnepli megalakulásának 30.
évfordulóját. Elmondta, hogy Veszprém a finnországi Rovaniemi várossal 1974-ben
kötött testvérvárosi megállapodást. Ez a kapcsolat megszakítás nélkül mőködik, él,
a közel 3000 km-es távolság ellenére. Ez az élı kapcsolat a két város
önkormányzatának elkötelezettsége mellett a Veszprémi Magyar – Finn
Egyesületnek is köszönhetı, amely a testvérvárosi kapcsolat megszületése után
alakult csak meg, 9 évet kellett várni arra, hogy a Hazafias Népfront keretein belül,
mint Magyar - Finn Baráti Kör létrejöhessen. Az 1983-ban megalakult szervezet
1989-tıl Veszprémi Magyar – Finn Egyesületként mőködött tovább. A Szervezet
célja a két nép kulturális örökségének ápolása, egymás kultúrájának megismertetése,
de minden olyan kezdeményezésre nyitottak, amelyek elısegítik a két város közötti
kapcsolatok szorosabbá főzését. Az Egyesület szervezésében számos gyerek és
felnıtt néptánc csoport, zenekar, vagy éppen kórus látogatott el Veszprémbe,
illetve Veszprém városából Rovaniemibe. Eljutott Finnországba a Veszprém
táncegyüttes, és a litéri Zöldág táncegyüttes, valamint 2 alkalommal vendégeskedett
a sarkkörön a Hóvirág énekegyüttes. Rovaniemibıl vendégül látták a Siepakat és
Rimparemmi táncegyütteseket, a Lapin Lauluveikot és Rovala kórusokat, de az
északabbra fekvı Sodankylä településrıl is több alkalommal érkeztek
tánccsoportok Veszprémbe. A kulturális kapcsolatok mellett szakmai csoportok is
érkeztek a városba a Veszprémi Magyar – Finn Egyesület koordinálásában. Ilyen
látogatás során ismerkedtek finn szakemberek a veszprémi fogyatékkal élı
gyermekek ellátásával, és szereztek hasznos ismereteket az elismerı szavak mellett.
Jó magam a Barents Rescue katasztrófa gyakorlatokon vezettem két alkalommal is
szakmai küldöttséget Finnországban, és finn-magyar egység alatt Oroszországban
is. A szervezett kulturális, illetve szakmai kapcsolatok mellett az évek során az
egyéni utazások száma is fokozatosan nıtt, ami azt mutatja, hogy a különbözı
területeken történt találkozások nem értek véget a búcsúzás pillanatában. A sok
esetben hivatalosnak indult találkozások, személyes kapcsolatokká alakultak,
amelyek tovább erısítették, és egyáltalán életben tartották, és tartják a mai napig is a
két nép közötti kapcsolatot. Ebben segítségükre volt az 1985-ben megalapított Seija
Hurri ösztöndíj is, ami ugyancsak az egyesület tagjai számára elérhetı, de lassan már
30 éve évente egy finn és egy magyar ember számára biztosít lehetıséget a
testvérvárosba történı utazáshoz. A magyar-finn szervezetek közül csak a
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veszprémi egyesület rendelkezik ilyen ösztöndíj lehetıséggel. Ez az ösztöndíj vonzó
lehet minden korosztály számára, hogy csatlakozzon hozzájuk. Bíznak benne, hogy
a fiatalok is egyre nagyobb számban csatlakoznak majd, amelyhez reményei szerint
a fiatalokat, iskolásokat érintı cserekapcsolati lehetıségek és pályázatok motiváló
erıként szolgálnak majd. Nagy eredmény volt számukra, amikor hosszú évek
elıkészítı munkáját követıen 2009-ben a veszprémi Kossuth iskola, és a rovaniemi
Yläkemijoen koulu megkötötte a testvériskolai szerzıdést. Azóta évenkénti cserével
jönnek és mennek a diákok Veszprém és Rovaniemi között. A finn diákok éppen
tegnap utaztak vissza Finnországba. Az általános iskolás korosztályhoz szól még a
Jari Vilén finn nagykövet által 2007-ben útjára indított „Én Finnországom” pályázat
is, amelyet elsı alkalommal Veszprémben hirdettek meg. A fıdíj egy rovaniemi
hétvége volt, illetve egy teljes nap kis nagykövetként a budapesti nagykövetségen.
Azóta két alkalommal került meghirdetésre a városban ez a pályázat: 2010-ben, és 1
hónappal ezelıtt. Az Egyesület civil és hivatali kapcsolatai is jónak mondhatóak
mind Rovaniemi, mind Veszprém város önkormányzatával. Számos alkalommal
kaptak támogatást, segítséget mindkét várostól, a pályázatok is ezeknek
köszönhetıen valósulhattak meg. Bízva a további együttmőködésben 2012-ben az
országban elıször életre hívták az „Én Magyarországom” pályázatot Porga Gyula
polgármester úr, és Neubauer Edit tiszteletbeli konzul segítségével, amelynek
köszönhetıen egy Rovaniemiben tanuló általános iskolás diákot láttak vendégül
Veszprémben egy hosszú hétvégére. Az egyik legnagyobb elıkészülettel és hosszas
szervezéssel járó programjuk a gyerekekhez kötıdik. 2004 óta minden évben
december 6-a körül Veszprémbe látogat a lappföldi Mikulás, Joulupukki is, akivel
több ezer gyerek találkozhatott már Veszprém város, és a Kukkantó Baráti Kör
támogató segítségének köszönhetıen. Az Egyesület kapcsolatai egyre
szerteágazóbbak lettek, munkájukat a finn nagykövetség is elismerte. Jari Vilén
nagykövet úr minden évben ellátogatott városunkba, számos programunkon részt
vett, és leköszönését követıen az „Én Finnországom” pályázat veszprémi
koordinálását a VEMAFI-ra bízta. Polgármester úr és az Egyesület közös
meghívásának eleget téve Pasi Tuominen nagykövet úr is járt már Veszprémben az
Egyesület 30 éves jubileuma alkalmából. A finn tiszteletbeli konzulátus pedig 2011ben nyitotta meg kapuit, számos rendezvényt azóta közösen szervezek. Ilyen szoros
kapcsolat egyedül Veszprémben van a konzulátus és a helyi magyar-finn egyesület
között. Tevékenyen részt vesznek a civil munkában. Az Egyesület rendszeresen
képviselteti magát a Pannon Egyetem által szervezett Külügyi Börzén, a
Nemzetközi Napokon. Több alkalommal részt vettek a Civil Napon. A VEMAFI a
Civil Kerekasztal, valamint a Magyar – Finn Társaság tagja. Jó a kapcsolatuk az
evangélikus egyházzal is. Számos rendezvényt tartanak közös szervezésben. A
karácsonyi közös éneklés mellett számos koncertnek adott otthont a Kossuth utcai
evangélikus templom. A Mikulás 2011 óta az Örömhír evangélikus óvodába is
ellátogat. A VEMAFI a programok, utazások szervezése, kapcsolatainak építése
mellett jószolgálati munkát is végez. 2011-ben részt vett támogató partnerként
Rovaniemi város UNICEF missziójában, amelyhez egy Veszprémben kötött sállal
csatlakozott, illetve a devecseri könyvtár vörösiszap katasztrófában tönkrement
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autójának pótlását finn adományok segítségével biztosította, de győjtöttek
adományt a kórház javára is. Gondoskodnak arról, hogy az otthonukat jelentı
Eötvös Károly Megyei Könyvtár finn győjteménye folyamatosan bıvüljön. Az
Egyesület programjai mindenki számára nyitottak épp úgy, ahogy Finnország is az
arra fogékonyak számára. Programjaik, eseményeik elérhetıek az interneten is a
www.vemafi.hu weboldalon. Véleménye szerint a Veszprémi Magyar – Finn
Egyesület értéket jelent, és értéket képvisel. Köszönetét fejezte ki a két város
képviselıinek, a tagságnak, és a támogatóknak, hogy ezt lehetıvé tették. Reméli,
hogy az elmúlt 30 évben kialakított kapcsolat továbbra is megmarad, még legalább
30 évig.
Porga Gyula polgármester:
A város közéletében az Egyesület jelenléte mindenki számára nyilvánvaló. Gratulált
ahhoz, hogy elnök úr az elmúlt 30 év esszenciáját bemutatta a rendelkezésre álló
rövid idıkeretben. A Városháza aulájában található kiállítás képei bizonyítják az
Egyesület sikereit. Polgármesterként volt alkalma arra, hogy nagykövet úrral
megköszönjék az elmúlt 30 évben végzett munkát, azonban fontosnak tartotta,
hogy ezt a Közgyőlés nyilvánossága elıtt is megtegye. Az elkövetkezendı idıszakra
erıt, egészséget, kitartást kívánt. Az, hogy Magyarországon a magyar-finn
kapcsolatokban Veszprém városa az elsık között szerepel, nagyban köszönhetı az
Egyesület munkájának. A testvérvárosok közül Rovaniemi városával a
legintenzívebb és a legerısebb a kapcsolat, amiért köszönetét fejezte ki. Gratulált az
eddig elért sikerekhez. Szoboszlay András elnök úrnak külön gratulációját fejezte ki
a „Hétköznapi Hısök” címért. Egy jelképes ajándékkal köszönte meg elnök úrnak
és az Egyesületnek az eddig végzett munkát.
(A polgármester ajándékot adott át Szoboszlay András elnök úrnak.)
Porga Gyula polgármester:
Tájékoztatta a jelen lévıket, hogy a Közgyőlés mai ülésre interpellációt nyújtott be
Gerstmár Ferenc képviselı úr.
Gerstmár Ferenc képviselı:
Interpellációjának címe: „Kik fogják ellátni az orvosi ügyeletet?”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. május 31-ei
ülésén megtárgyalta „Az alapellátási Központi Ügyelet kórházi telephelyen történı
továbbmőködtetésérıl” címő elıterjesztést, és azt a döntést hozta, hogy a lakosság
hatékonyabb alapellátási sürgısségi betegellátása érdekében támogatja a Központi
Ügyelet Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatti telephelyrıl a Veszprém, Kórház u. 1.
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sz. alatti telephelyre költözését. Megfogalmazódott, hogy a megyei kórházba
költözéssel várhatóan javul az ellátás színvonala. Az eredeti tervek szerint mindez
2012. szeptember 1-jével megvalósult volna. Azóta a végrehajtás határidejét a
Közgyőlés három alkalommal - elıbb 2012. december 31-ig, majd 2013. március
31-ig, végül 2013. december 31-ig – meghosszabbította. A legutóbbi Közgyőlésen
polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés a háziorvosokkal folyamatosan
zajlik. Az átköltözést illetıen ennek ellentmondani látszik a háziorvosokat képviselı
ügyvéd, Dr. Bısze Ferenc részemre küldött levele. Ebben az is megfogalmazódik,
eldılt, hogy toborzott külsı orvosi munkaerıvel fogják megoldani az ügyeletet, és
ehhez kell az év végi határidı. Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, öntsön tiszta vizet
a pohárba! Mikor és milyen tartalommal tárgyaltak a háziorvosokkal? Kik fogják
ellátni az orvosi ügyeletet? Megvalósul-e az ígért színvonal emelkedés? Várom
megtisztelı válaszát.
Porga Gyula polgármester:
Ebben az ügyben nem ez az elsı eset, amikor képviselı úr rossz információra
alapozza véleményét. Azt tudja megismételni, amit már korábban is elmondott,
hogy a háziorvosokkal folyamatos az egyeztetés. Az egyeztetések témája nemcsak a
hétvégi ügyelet kórházba történı költöztetése, hanem számos egyéb, pénzelosztási
tárgyalások is zajlanak. Tájékoztatta arról a háziorvosokat, hogy a háziorvosi
feladatok ellátására milyen nagyságú összeg áll rendelkezésre az Önkormányzat
költségvetésében. Ezen a nagyságrenden nem lehet változtatni, viszont egy másfajta
elosztásra tehetnek javaslatot. A háziorvosok nyitottak voltak a praxistámogatás, a
rezsiköltségek átvállalására tett javaslat iránt. Jelenleg zajlik az adatok bekérése. A
Közgyőlés április 25-ei ülésén döntöttek a végrehajtási határidı 2013. december 31éig történı meghosszabbításáról. Bízik abban, hogy a megállapodást addig meg
tudják kötni. Elmondta, hogy az ügyeleti óradíj két tételbıl áll: az egyik az OEP
finanszírozás, a másik tétel pedig az Önkormányzat által biztosított forrás. Az óradíj
az OEP által lefedett, az Önkormányzat által biztosított forrást más technikával
osztanák fel a háziorvosok között, melynek értemében az Önkormányzat
közvetlenül a praxisokat támogatná, csökkentené a mőködési költségüket. A
háziorvosok a javaslatra nyitottságot mutattak. Mint mondta, jelen pillanatban is
folynak a tárgyalások. Egyeztetés kérdése, hogy kik fogják az új feltételek között a
háziorvosi ügyeletet ellátni. Mivel Gerstmár Ferenc képviselı úr komoly
érdeklıdést mutat az ügy iránt, ezért meghívta a következı egyeztetésre annak
érdekében, hogy közvetlen információi legyenek, azokat ne az utcán szedje össze.
Kérdezte Gerstmár Ferenc képviselı urat, hogy elfogadja-e a választ?
Gerstmár Ferenc képviselı:
Tisztázni kívánta, hogy nem téves, hanem a rendelkezésére álló információkra
alapozta megállapításait, fogalmazta meg kérdéseit interpelláció keretében.
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Polgármester úr összemos különbözı dolgokat. Bizonyára zajlanak az egyeztetések
a háziorvosokkal. Kérdését kimondottan a kórházi ügyelet átköltözésével
kapcsolatban tette fel. Erre a kérdésre rendszeresen visszatérnek többnyire a
„Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról” szóló elıterjesztés tárgyalásánál.
Polgármester úrtól most sem kapott megnyugtató tájékoztatást. Megköszönte az
egyeztetésre való meghívást. Véleménye szerint a háziorvosokat képviselı ügyvéd
levelét nem lehet utcán összeszedett információnak minısíteni. Olyan információt
is hallott, miszerint a kórház egy kft-t bízott meg az ügyeleti ellátás
megszervezésével. A választ nem fogadta el.
Porga Gyula polgármester:
Korábban már elmondta, hogy egy csomagról van szó, mely tartalmazza a fizikai
elhelyezkedést is. Tartalmazza az óradíjat, az ügyelet ellátását, a praxistámogatást.
Hosszú távra szóló, mindenki számára megnyugtató megállapodást szeretnének
kötni a háziorvosokkal azért, hogy ne kelljen évente felülvizsgálni, módosítani azt.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás
mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
131/2013. (V.30.) határozata
Gerstmár Ferenc képviselı interpellációjáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése elfogadta Porga Gyula
polgármester Gerstmár Ferenc képviselı interpellációjára adott válaszát.
Határidı: azonnal
Felelıs: Porga Gyula
polgármester
Napirend elıtti kérdések:
Hartmann Ferenc képviselı:
Kérdésének címe: Mit kíván tenni a városvezetés annak érdekében, hogy ne
legyen veszteséges a Bakonykarszt Zrt.?
„A Fidesz kormány által bevezetett közmőadó miatt 2013-ban 351 millió forintos
kiadással számol a Bakonykarszt Zrt., míg a rezsicsökkentés fél év alatt 181 millió
Ft bevételkiesést jelent az önkormányzatok tulajdonában lévı cégnek. A cég
ingatlant értékesít, megtakarításokat ér el, de a 2013-as üzleti tervében így is 380
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millió forintos hiánnyal kénytelen tervezni. Tisztelt Polgármester Úr! A
Bakonykarszt Zrt. évtizedek óta sikeres, elismert szereplıje ágazatának. A jövıre
várható elızetes számítások, tervek azonban azt mutatják, hogy a kormányzat
intézkedéseivel szemben - hasonlóan a különféle extra adókkal terhelt
vállalkozásokhoz – már kiszolgáltatott a társaság. A veszteséget ugyan a
Bakonykarszt Zrt. szenvedi el, de annak tulajdonosai önkormányzatok, a legfıbb
tulajdonos pedig Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Mindezekre
tekintettel kérdezem polgármester úrtól, mit kívánnak tenni a tulajdonos
önkormányzatok, és - Veszprém Önkormányzatának tulajdonosi joggyakorlójaként
- polgármester úr tenni annak érdekében, hogy a részvénytársaság ne szenvedjen el
rajta kívül álló okok miatt többszázmilliós nagyságrendő veszteségeket? Kérem
polgármester urat tájékoztasson arról is, hogy a cég éves árbevételének hány
százaléka a közmőadó és hány százalékot jelent a rezsicsökkentésbıl adódó
bevételkiesés?”
Porga Gyula polgármester:
A válaszadás elıtt egy idıutazásra hívta a jelen lévıket. 2010-ben a kormányváltás
idıszakában a magyar gazdaság tetszhalott állapotban volt, az IMF lélegeztetı
készülékén lógott az ország. Az elmúlt években olyan gazdasági fordulat
következett be, melynek eredményeként Magyarország ki fog kerülni az alól az
eljárás alól, ami alól 2004 óta nem sikerült kikerülni. Ez a siker Magyarország sikere,
ezt nem szabad elvenni. Nyilvánvalóan ennek a gazdaságpolitikai fordulatnak
voltak, vannak nehézségei. Ebben az idıszakban a jelenlegi Kormánynak arra is
volt energiája, forrása, hogy konszolidálta az önkormányzati rendszert. Veszprém
Önkormányzata esetében ez 5 milliárd forintot jelent. Ezt szintén fontos
eredménynek tartja. Fontosnak tartotta elmondani továbbá, hogy ezzel
párhuzamosan komoly erıfeszítések történtek a háztartások rezsiárainak
csökkentése érdekében is. Magyarország a negyedik helyen áll Európában a
rezsiköltségeket tekintve. Ebben is vissza kellett lépni. Vannak olyan gazdasági
szereplık, akiket ezek az intézkedések hátrányosan érintenek. A társaságok, cégek
között önkormányzati tulajdonban lévık is vannak. A jelenlegi Kormány figyel az
önkormányzatokra, segíti ıket. Egyfelıl vízközmőveket képviselı egyesület komoly
lépéseket tett azért, hogy milyen kompenzációt lehetne alkalmazni az
önkormányzati tulajdonú társaságok esetében. A Megyei Jogú Városok Szövetsége
Kósa Lajos elnök úr vezetésével azon dolgozik, hogy a terheket hogyan lehetne
csökkenteni. Mindenkinek az az alapvetı érdeke, hogy a vízszolgáltatás minısége
ugyanolyan szintő legyen Magyarországon, ezen belül Veszprém városában, mint
ahogy ezt megszokták. Jelen pillanatban is zajlik az egyeztetés ez ügyben. A Megyei
Jogú Városos Szövetsége Közgyőlésének soron következı ülésén napirendi
pontként szerepel a téma. Bízik abban, hogy olyan eredményre fognak jutni, ami
megkönnyíti az Önkormányzat gazdasági társaságának életét. Elmondta továbbá,
hogy a Kormány segítette a Bakonykarszt Zrt. stabil mőködését egy ingatlan
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megvásárlásával, nevezetesen azzal, hogy megvásárolta a Járási Hivatal leendı
épületét. Hartmann Ferenc képviselı úr ezt elhallgatta. Biztos abban, hogy az
egyeztetések eredményre vezetnek, megtalálják azt a kompenzációs lehetıséget,
hogy a gazdasági társaságok továbbra is jól tudjanak mőködni. Kérdezte Hartmann
Ferenc képviselı urat, hogy elfogadja-e a választ?
Hartmann Ferenc képviselı:
Feltett kérdésére nem kapott választ. Polgármester úr, amirıl beszélt, abba a fél
ország beleszédült. Jövıbeli hatását a magyar gazdaságra gazdaságpolitikusok,
gazdaságkutatók csak becsülni tudják. Jelenlegi hatása az, hogy a gazdasági
növekedés három év alatt 0,7 % körüli volt, a létminimum alatt élık létszáma
meghaladja a 3,7 millió fıt. Polgármester úr hozzászólásában említette a veszprémi
Önkormányzat veszteségét. A tények és a számok azt igazolják, hogy a FIDESZ-es
városvezetés politikája alatt alakult ki. A Járási Hivatal leendı épületének
megvásárlását nem hallgatta el, hiszen a kérdéssel foglalkozott a Közgyőlés ülésén,
üdvözölte azt a döntést. Most a vízszolgáltatás jövıjéért aggódik, kérdéseit azért
fogalmazta meg, melyekre nem kapott választ. A FIDESZ politikusai aláírásokat
győjtöttek a rezsicsökkentés érdekében, ami veszteséget, kárt okoz például az
Önkormányzat tulajdonában lévı Bakonykarszt Zrt-nek. Semmi nincs ingyen,
mindennek meg kell fizetni az árát. Ennek a voluntarista unortodox
gazdaságpolitikának is, amelyik figyelmen kívül hagyja a piaci törvényszerőségeket.
A rezsicsökkentéssel becsapták az embereket. A számlán megjelenı költségek lehet,
hogy valóban csökkentek – ez sem mindenki esetében – mégis ennek a „játéknak” a
költségeit a választópolgárok fizetik meg, hiszen a Bakonykarszt Zrt. az
Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat maguk a választópolgárok.
Feltett kérdéseire szeretne választ kapni, nevezetesen, hogy az éves árbevételnek
hány százaléka a rezsicsökkentés, valamit a közmőadó? Mivel ezekre nem kapott
választ, ezért a választ nem tudja elfogadni.
Porga Gyula polgármester:
A kérdésre a választ 15 napon belül meg fogja kapni Hartmann Ferenc képviselı
úr. Elmondta, hogy a konkrét számok a Napló korábbi számában megjelent.
Véleménye szerint az a normális, hogyha a politika az emberek oldalán áll. Nem
állíthatja senki, hogy a rezsicsökkentés nem üdvözlendı dolog. Részt vett az
aláírásgyőjtéseken, tisztában van azzal, hogy a háztartásoknak ez mit jelent. Az
Európai Bizottság a teljesítmények alapján azt mondta, hogy Magyarország méltó
arra, hogy az eljárás alól kikerüljön. A gazdaságpolitikusok a jelenlegi
gazdaságpolitikát három éve temetik. Lehet érveket és számokat felhozni, a tények
azonban magukért beszélnek bármennyire is kellemetlen ez a jelenlegi ellenzéki
képviselıknek.
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Hartmann Ferenc képviselı:
Nem kritizálta a FIDESZ rezsicsökkentési akcióját. Kérdése a Bakonykarszt Zrt.
veszteségérıl szólt. Helyesnek tartotta volna, ha erre fókuszálnak.
Porga Gyula polgármester:
A problémának volt elıtörténete egy gazdasági környezetben. Véleménye szerint
erre rá kell világítani.
Kérdést kíván feltenni Nagy Piroska képviselı asszony a polgármesternek.
Nagy Piroska képviselı:
„Az Európai Unió támogatásával másfél évtized után indult újra a hazai
vasútijármő-gyártás a MÁV-START Zrt. szolnoki jármőjavítójában. Az óránként
200 km-es sebességő nemzetközi forgalomra is alkalmas IC-kocsik a hatósági
engedélyezés után várhatóan év végén már utasokat szállítanának a belföldi és
nemzetközi forgalomban egyaránt. Az új kocsik légkondicionáltak; a hordozható
számítógépek, mobil eszközök energiáját biztosító elektromos csatlakozókkal
ellátottak; GPS-vezérelt, a legkorszerőbb berendezésekkel biztosítják az utasok
kényelmét. A városunkat érintı vonalat most is kihagyták az InterCity közlekedés
bekapcsolásából.
Veszprém-Szentkirályszabadjai
Reptér
kereskedelmi,
menetrendszerinti légiközlekedést nem folytathat. Autópálya nem segíti a közvetlen
városi bekapcsolódást az ország magasabb rendő közútforgalmába. Reptér,
InterCity vonatok, és közvetlen autópálya kapcsolat nélküli város Veszprém. A
nemzetgazdaság fejlıdésére nézve fontos területen fekszik a Balaton-Bakony és a
Nyugat kapuja Veszprém. Tisztelt Polgármester úr, van esélyünk a „nyitásra”?
Lobbyra képes vezetésünk ezeken túl tud lenni? Várom megtisztelı válaszát!”
Porga Gyula polgármester:
Nagy Piroska képviselı asszony által feltett kérdés hangulata olyan, mintha
„lecsúszásban” lenne a város. Az elért eredmények szerencsére nem ezt mutatják,
függetlenül attól, hogy milyen a közlekedési kapcsolatrendszer. Magyarországon a
2011. évi népszámlálási adatok alapján 4 városban nıtt a népesség: Sopron, Érd,
Kecskemét és Veszprém városában. A növekedés sajnos nem a születések számából
adódik, hanem abból, hogy többen költöznek be a városba. Ez azt jelenti, hogy
Veszprém városa erıs, folyamatosan fejlıdı, vonzó város, ahova érdemes jönni
elsısorban azért, mert az emberek megtalálják boldogulásukat. Fontosnak tartotta
elmondani, hogy a városban mőködı gazdasági társaságok az elmúlt években 15
milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrást nyertek el, aminek következtében
folyamatosan tudták bıvíteni a munkalehetıségeket. A kérdésre válaszolva
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elmondta, hogy az InterCity Zalaegerszegig két párral fog közlekedni, egy reggeli és
egy esti járat lesz. Jelenleg egyeztetés zajlik a menetrendrıl. Decembertıl
Székesfehérvár után Veszprém is be fog kapcsolódni az elıvárosi közlekedésbe.
Meggyızıdése szerint nagyot léptek elıre azzal, hogy 7-8 gyorsvonat fog járni,
rövidülni fog a menetidı Veszprém-Budapest között. Mindenki számára az lenne a
hasznos, ha a közlekedés a vonatra terelıdne át. Ezt a MÁV-vezetése is belátta, a
fejlesztések ezt a célt szolgálják. Van esély a nyitásra. Kérdezte Nagy Piroska
képviselı asszonyt, hogy elfogadja-e a választ?
Nagy Piroska képviselı:
A várost nem csak az itt élık szeretik, hanem az idelátogató turisták is. Ez egyelıre
a vendégéjszakákban még nem tükrözıdik, talán a megközelítés, a közlekedés miatt.
El kell azonban ismerni, hogy a város tradicionális színházi élete, a VeszprémFest, a
Kabóciádé, a Gizella Napok, valamint az Utcazene Fesztivál miatt sokan látogatnak
Veszprémbe. Bıvültek a szálláshelyek, a programok, azonban a város gyors
megközelítése hiányzik. Elismerte az eddig elvégzett munkát. A gyorsvonatok már
most is rövidített idıvel közlekednek Budapest felé. Véleménye szerint a magas
utas számot a minıségi InterCity közlekedés szolgálná ki. Kérte a további
lobbytevékenység folytatását az autópálya, illetve a reptéri bekapcsolódáshoz,
hiszen ezek tennék lehetıvé a vendégéjszakák számának növekedését, a város gyors
megközelítését. A választ elfogadta.
Porga Gyula polgármester:
Az elızı hozzászólásában nem említette, hogy 2014 elején a 8-a út korszerősítése is
el fog kezdıdni, elıször a sólyi csomópont, majd a Veszprém melletti elkerülı
kétszintő csomópontok. Megjegyezte, hogy a város gyors megközelítésével a
vendégéjszakák száma is fog csökkenni. Ebben az esetben jobb lenne, ha hosszabb
lenne az út, mert akkor több napot is eltölthetnének a városba érkezı vendégek. A
város gazdasági érdeke azt szolgálná, ha rövidebb idı alatt, korszerő körülmények
között elérhetı lenne.
Kérdést kíván feltenni
polgármesternek.

Forgóné

Kelemen

Judit

képviselı

asszony

a

Forgóné Kelemen Judit képviselı:
Kérdésének címe: „Milyen sors vár a Trianoni megemlékezés virágaira?”
2012-ben több szervezet is tartott Trianoni megemlékezést a Vörösmarty téren az I.
világháborús emlékmőnél, mert vagyunk, akik valljuk, hogy „e sebek, s e fájdalom
örök”. Nemzetünk máig ki nem hevert tragédiája, az arra való emlékezés és
emlékeztetés a Jobbik Magyarországért Mozgalom hatására mára már kormányzati
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és városi szándék lett. Vannak, akik a Nemzeti Összetartozás Emléknapját tartják,
mi az ország csonkításra, hazánk és a magyar nemzet kirablására emlékezünk ezen a
napon. A történelem megítélésében lehet különbség köztünk, azonban minél több
koszorú tanúskodik e szomorú történelmi eseményrıl egy-egy emlékmő talapzatán,
annál közelebb kerülhetünk a nemzeti összetartozáshoz. Feltéve, ha komolyan
vesszük a nemzeti összetartozás gondolatát. Hiszen éppen a trianoni tragédia
kellene, hogy összekösse ezt a nemzetet. Csak úgy beszélhetnénk nemzeti
összetartozásról, ha ebben közös álláspontot foglalnánk el, hogy legyünk végre „egy
cél és egy akarat”. Mi idén is megemlékezünk a Vörösmarty téren, ezért kérdezem
polgármester urat, az elhelyezett koszorúknak milyen sorsot szánnak?
Megismétlıdhet-e a tavalyi eset? Várom megtisztelı válaszát.
Porga Gyula polgármester:
Forgóné Kelemen Judit képviselı asszony kérdésének feltevésekor azt mondta,
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak köszönhetı, hogy a trianoni
megemlékezés város megemlékezés lett. Felhívta képviselı asszony figyelmét, hogy
a Jobbik akkor még nem is létezett, amikor a FIDESZ megemlékezéseket tartott az
I. világháborús emlékmőnél. A tavalyi év során valóban történt egy sajnálatos eset.
Tudomása szerint Némedi Lajos alpolgármester úr ezt kezelte. Egy véletlen történt,
amiért elnézést kértek, ezt megerısítette ismételten. A megemlékezés virágait az
Önkormányzat és a közszolgáltató cég nem fogja elvinni. Kérdezte Forgóné
Kelemen Judit képviselı asszonyt, hogy elfogadja-e a választ?
Forgóné Kelemen Judit képviselı:
Megjegyezte, hogy annak idején a Fidesz kivonult a Parlamentbıl, amikor
Trianonról emlékeztek meg. Több probléma van azzal, hogy a tavaly elhelyezett
virágok nem tudtak a helyükön maradni. Ebben az országban bármely kisebbséget
attrocitás ér, azonnal vannak, akik segítséget nyújtanak, elhatárolódnak az adott
eseménytıl. Sajnálatát fejezte ki, hogy ez a tavalyi évben nem történt meg. Jó
szívvel vették volna, ha az újság hasábjain megjelenik az a bocsánatkérés, amirıl
polgármester úr beszélt. Reményét fejezte ki, hogy az idén elhelyezett virágok az
emlékmőnél maradtak, és nem fordul elı az, ami 2012 decemberében a kettıs
kereszttel, illetve a rovás táblával történt. Ezek a cselekedetek is minısítik
Veszprémet, nem vetnek jó fényt a városra. A választ elfogadta.
Porga Gyula polgármester:
1990-ben a Fidesz bent volt a Parlamentben, így megtehette, hogy kivonult.
Tájékoztatta a Közgyőlés tagjait és a jelen lévıket, hogy a Közgyőlés mai ülésére
napirend elıtti hozzászólását jelezte Katanics Sándor képviselı úr. Az
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Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának értelmében napirend elıtti
hozzászólás városi jelentıségő, halaszthatatlan, napirenden nem szereplı rendkívüli
ügyben lehet. Két dologra gondolt akkor, amikor Katanics Sándor képviselı úr
benyújtotta hozzászólási szándékát. Az egyik az, hogy képviselı úr elfelejtette azt,
hogy a napirend elıtti kérdéseket a Közgyőlést megelızı 6. nap 12,00 óráig lehet
benyújtani, így élt azzal a lehetıséggel, hogy a napirend tárgyalása elıtt kérdését
feltegye. A másik gondolata az volt, hogy képviselı társa teszteli azt, hogy
polgármesterként mennyire liberális az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának alkalmazása során. Katanics Sándor képviselı úr különbözı,
napirend elıtti hozzászólások esetében már többször szóvá tette, hogy az adott
téma rendkívüli, városi jelentıségő-e. Polgármesterként a kettıs mércét nem kívánja
alkalmazni, nemcsak a többséghez tartozó képviselıknek, hanem az ellenzéki
képviselıknek is biztosítja a hozzászólás lehetıségét, hiszen a demokrácia nem
sérül azzal, ha szót ad az ülésen.
Katanics Sándor képviselı:
Nem felejtette el, hogy a napirend elıtti kérdéseket a Közgyőlés ülését megelızı 6.
napig be kell nyújtani. Gondolkodott azon, hogy kérdését mikor fogalmazza meg.
Kérdezte, hogyan lehet az, hogy az Önkormányzat 8 millió forint kifizetését tervezi
úgy, hogy arról a Közgyőlésnek csak bizonyos tagjai tudnak? Véleménye szerint
olyan ügyrıl van szó, ami halaszthatatlan, az egész várost érinti. Napirend elıtti
hozzászólásának témája: „Kárigények teljesítése titokban”.
2013 februárjában fogadta el Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
költségvetési rendeletét, amelynek mellékletében, az önkormányzati kiadások között
szerepel egy 8 millió Ft-os tétel kárigények rendezése címén. Az áprilisi
Közgyőlésen a rendelet módosításánál is megtalálható ennek az összegnek a
tervezése. Nem lehet ugyanakkor információt találni arra vonatkozóan, hogy ezt az
összeget mire is akarja elkölteni pontosan az Önkormányzat. 2013. május 9-én a
Bısze ügyvédi irodától a képviselık számára érkezı levélbıl derül ki, titokban már
évek óta folyik az egyezkedés a 19 évvel ezelıtt átadott belsı körgyőrő megépítése
miatt kárigénnyel az önkormányzatot megkeresı veszprémi lakosokkal. Az a
döbbenetes ebben a történetben, hogy mindez az önkormányzati testület
kizárásával, a tájékoztatás megadása nélkül, titokban zajlik. Nem tudjuk, hogy
pontosan kik, milyen kárigénnyel fordultak az önkormányzathoz, fenyegették-e az
önkormányzatot perrel, van-e bármiféle jogalapja a követeléseiknek. Alpolgármester
asszony polgármester úr fejléces levelén, az ı nevében eljárva levelezget a kárigényt
jelzıkkel, illetve az ıket képviselı ügyvéddel. A jelenlegi állapot szerint egyesek már
megkapták polgármester úr elutasító, mások pedig a kárigényt elfogadó levelét.
Annak ellenére kapták meg ezeket a kiértesítéseket, hogy a képviselı-testület tagjai
nem rendelkeznek információkkal a történtekrıl, s ennek a döntésnek nem voltak
részesei. Még az elızı önkormányzati ciklusban egy önkormányzati elıterjesztés
határozathozatalával, annak keretében jött létre egy a belsı körgyőrő megépítése
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után az önkormányzattal szemben kárigénnyel fellépık és az önkormányzat közötti
peren kívüli egyezség. Ekkor kb. 50 millió Ft közpénzbıl történt meg a kárigények
rendezése. Az akkori polgármester, Debreczenyi János és a városrész képviselıje is
úgy nyilatkozott, ezzel lezártnak tekintik az ügyet. Az akkori jogi nyilatkozatok
alapján is világossá vált, további kárigények miért ne merülhetnek fel. Most mégis. S
fogalmunk sincs kik és milyen indokokkal kérik ezt, és kik azok, akiknek
közpénzbıl állítólagos kárukat így rendezi a polgármester. Mivel a testület elıl is
elrejtve, titokban zajlik az ügy körül minden, sajnos a hőtlen kezelés gyanúja is
felmerülhet. Várom a válaszát.
Porga Gyula polgármester:
Az ügyben egyeztetések zajlanak, amint olyan fázisba kerül a tárgyalás és közgyőlési
döntés szükséges, akkor az a Közgyőlés elé fog kerülni. Az elızetes tervek szerint
ezt a Közgyőlés júniusi ülésére szerették volna beterjeszteni. Tájékoztatásul
elmondta, hogy az Önkormányzat annak idején pert veszített egy útgyőrő kapcsán.
Annak idején a perben részt vevık megkapták a Bíróság által megítélt kártalanítást.
Azonban voltak olyanok, akik kimaradtak a kártalanításból. Az elızı Közgyőlés,
melynek tagja volt Katanics Sándor képviselı úr is, rendezte a fennálló vitát, de az
sem volt túl sikeres, mert jelen pillanatban is van 6-8 olyan család, aki a
kártalanításból nem részesült. Ezek a családok ugyanazon az útszakaszon élnek,
valamilyen rejtélyes okból kimaradtak a kártalanításból. Képviselı úrnak igaza van
abban, hogy jogi értelemben ezeknek a családoknak a Bíróság elıtt nincs
lehetıségük arra, hogy kártalanítást igényeljenek. Polgármesterként azonban az
igazságtalanságot nem szeretni. Ha egy polgármester ilyen esetben nem az igazság
pártján áll, akkor rosszul végzi a dolgát. Katanics Sándor képviselı úr tegyen
feljelentést, ahogy ezt már más ügyben is megtette. Ezekért az emberekért ki fog
állni, ugyanolyan élethelyzetben élnek azóta is, mint azok a családok, akik
részesültek kártalanításban. Végigjárták a helyszínt, az egyeztetések lezajlottak.
Képviselı úr által említett levelet Brányi Mária alpolgármester asszony írta alá,
nyilvánvalóan azért, mert a levél keltezésekor szabadságon, vagy házon kívül volt.
Reményei szerint ezt a vitát a Közgyőlés júniusi ülésén le tudják majd folytatni,
képviselı úr akkor is elmondhatja véleményét, feljelentését megteheti addig.
Brányi Mária alpolgármester:
Tisztelettel kérte Katanics Sándor képviselı társát, hogy a rosszindulatú
feltételezésektıl kímélje meg az elkövetkezendı idıszakban. Ha nincs tisztában a
Hivatal mőködésének szabályaival, akkor forduljon jegyzı úrhoz, aki mindenféle
információval el fogja látni.
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Porga Gyula polgármester:
Napirend elıtti hozzászólását jelezte dr. Mihalovics Péter frakcióvezetı úr.
Dr. Mihalovics Péter képviselı:
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyőlés, Képviselıtársaim!
A mai napirend elıtt azért kértem felszólalási lehetıséget, hogy egy Veszprém
városát és polgári hagyományát gazdagítani szándékozó kezdeményezésre hívjam
fel az Önök figyelmét. Közel hét évtizede ugyanis az itt élık az Óváros téren
országzászlót avattak, amit a második világháború és Magyarország 20. századi
történelmének egyik legsötétebb pillanatában civilizációs üzenetként hagytak az
utókorra – mutatva, hogy a Veszprémben élık számára létezik a haza, és az ahhoz
való tartozást ilyen szimbólumokkal is ki lehet fejezni. Tisztelt Közgyőlés!
Veszprémi képviselıkként büszkék lehetünk arra, hogy városunk polgárai között
mindig is szép számmal éltek, akik számára vannak ügyek, amelyek megoldása
érdekében maguk mennek elıre, példát mutatva mindnyájunknak. Ilyen tettre kész
emberekbıl áll a Város-Tér Alapítvány és a Védegylet Veszprémért Egyesület.
Összefogásuk számunkra is üzenet, amely arra szólít bennünket, akik az itt élık
bizalmából és felhatalmazásával próbáljuk végezni a ránk szabott feladatot, hogy
párthovatartozástól függetlenül álljunk kezdeményezésük mellé, támogassuk, hogy
Veszprém újra országzászlót állíthasson. A két alapítvány kezdeményezése nyomán
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr és Porga Gyula polgármester úr 100100 ezer forinttal állt az ügy mellé, én a magam és a Fidesz–Magyar Polgári
Szövetség nevében arra kérek minden jelenlévıt és rajtuk keresztül az ı
ismerıseiket, hogy mutassunk példát. Sorakozzunk fel egy olyan összefogás
mögött, amely egyetlen célja az itt élık múltbéli teljesítményének elismerése.
Minden, a múltra irányuló cselekedet egyben a jövırıl is szól. Arról, mit üzenünk a
még meg nem született nemzedékeknek büszkeségrıl, hazaszeretetrıl,
összetartozásról. Mi úgy gondoljuk, nemzeti zászlónk érzelmi, kulturális,
szimbolikus és közösségteremtı viszonyítási pont, amelynek megjelenése és
ábrázolása egyetemes erejő. Tisztelt Közgyőlés! Hiszem, hogy a leendı veszprémi
országzászló ezt a nemzeti összetartozás- és közösségélményt erısíti majd
mindnyájunkban, városunk egy olyan pontján, amelyet az itt élık választhatnak ki.
Ez az országzászló összeköt minket, ma élı veszprémieket, magyarokat
mindazokkal, akik annak idején emberségbıl és hazaszeretetbıl országnak-világnak
példát mutattak. Úgy vélem, tarozunk nekik és magunknak is annyival, hogy
szerényen, kellı és illı alázattal, nem a saját nevünk viszontlátása érdekében, hanem
Veszprém polgárai összefogásának elısegítéséért mi is támogatjuk a két egyesület
célkitőzését. Olyan lehetıség ez, amikor egy keveset visszaadhatunk a
veszprémieknek és a magyar nemzetnek mindazokért az áldozatvállalásokért,
amelyeket mindannyiunkért tettek, tesznek. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.”
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Porga Gyula polgármester:
A napirendi pontok tárgyalása elıtt kerül sor a „Jelentés a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról”, illetve „Önkormányzati rendeletek hatályba lépése idıpontjának
megállapításáról” címő elıterjesztés tárgyalására.
Katanics Sándor képviselı:
Kérdését dr. Mohos Gábor jegyzı úrhoz intézte. 2012. júniusában a „Jelentés a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról” szóló elıterjesztés tartalmazta a „Bentlakásos
intézmények kiváltása – gyermekvédelmi komponens” címő konstrukcióhoz, a
Családok Átmeneti Otthona jutaspusztai kiváltásnak megvalósítása” címő
határozati javaslat végrehajtását. Az ügyben dr. Mihalovics Péter képviselı úr
interpellációt nyújtott be, a Közgyőlés 2012. november 29-ei ülésén Brányi Mária
alpolgármester asszony kijelentette, hogy ez az egy intézmény épül meg. A hatósági
engedély rendelkezésre áll, a pályázat él. A pályázattal azóta nem foglalkozott a
Közgyőlés, ugyanakkor a múlt héten a Naplóban megjelent, hogy nem épül meg
Jutaspusztán a Családok Átmenti Otthona. Az Önkormányzat érvényes és nyertes
pályázattal rendelkezik. Azt is látja, hogy a Közgyőlés napirendi pontjai között nem
szerepel ezzel kapcsolatos elıterjesztés, nem történt meg a határozat módosítása,
ott tartják a „szınyeg alatt”, hátha nem veszi észre senki.
Dr. Mohos Gábor jegyzı:
Katanics Sándor képviselı úr kérdése nem része a napirendi pontnak. Abban az
esetben, ha az Önkormányzatnak más a szándéka, más döntést kíván hozni, akkor
az említett határozatot módosítani fogja. Információja van arról, hogy az ezzel
kapcsolatos elıterjesztés szerepelni fog a Közgyőlés júniusi ülésén, vélhetıen ezt
polgármester úr meg fogja erısíteni.
Porga Gyula polgármester:
Katanics Sándor képviselı úr úgy tesz, mintha nem tudná, hogy hol tart az ügy.
Megerısítette dr. Mohos Gábor jegyzı urat, miszerint a módosítás a Közgyőlés
júniusi ülésén kerül beterjesztésre. A Családok Átmeneti Otthonának
elhelyezésében változás fog bekövetkezni. Nyilvánvaló, hogy egy Európai Uniós
forrásból megvalósuló projekt támogatási szerzıdésének módosítását nem lehet a
„szınyeg alatt” titokban tartani. Katanics Sándor képviselı úr a napirendi pont
tárgyalásakor majd elmondhatja véleményét, hogy miért rossz vagy miért jó az a
döntés, mely a helyszín változására fog vonatkozni.
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Katanics Sándor képviselı:
Hozzászólásában utalt arra, hogy a hír megjelent az újságban.
Porga Gyula polgármester:
Képviselı úr több információval bír, minthogy az újságban egy hírt elolvasott. Erre
kívánt utalni.
Katanics Sándor képviselı:
Nyilván idı elıtti volt a hír nyilvánosságra hozása is. Véleménye szerint
polgármester úrnak úgy kellett volna ebben az esetben eljárni, hogy arról a
Közgyőlés is tudjon.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
132/2013. (V.31.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az 77/2013.
(III.29.), 86/2013. (III.28.), 90/2013. (III.29.), 91/2013. (III.29.), 100/2013.
(IV.26.), 101/2013. (IV.26.), 102/2013. (IV.26.), 103/2013. (IV.26.), 104/2013.
(IV.26.), 106/2013. (IV.26.), 107/2013. (IV26.), 111/2013. (IV. 26.), 112/2013.
(IV.26.), 113/2013. (IV. 26.), 114/2013. (IV. 26.), 115/2013. (IV. 26.), 116/2013.
(IV. 26.), 117/2013. (IV. 26.), 118/2013. (IV.26), 119/2013. (IV.26.), 120/2013.
(IV.26.), 121/2013. (IV.26.), 122/2013. (IV.26.), 123/2013. (IV.26.), 124/2013.
(IV.26.), 125/2013. (IV.26.), 126/2013. (IV.26.) számú közgyőlési határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
133/2013. (V.31.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási
Tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
szóló 19/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet hatályba lépése idıpontjának
megállapításáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megállapítja, hogy
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervérıl
szóló 61/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2013.
(IV.26.) önkormányzati rendelete 2013. május 30-án lép hatályba.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
134/2013. (V.31.) határozata
Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013.
(III.29.) önkormányzati rendelet hatályba lépése idıpontjának
megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megállapítja, hogy
Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2013. (III.29.)
önkormányzati rendelete 2013. május 4-én hatályba lépett.

Porga Gyula polgármester:
Tájékoztatta a Közgyőlés tagjait, hogy a mai ülésre sürgısségi indítványt nyújt be
„Döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl” címmel. Az indokolást
elektronikus úton megkapták a Közgyőlés tagjai. A keddi egyeztetésen még nem
tudta tájékoztatni képviselı társait errıl az elıterjesztésrıl, amiért elnézést kért.
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
135/2013. (V.30.) határozata
sürgısségi indítvány napirendre vételérıl „Döntés az Önkormányzat likvid
hitelfelvételérıl” címmel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadta a „Döntés
az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl” címő elıterjesztés sürgısséggel történı
tárgyalását.
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Határidı:
Felelıs:

azonnal
Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula polgármester:
Ismertette az ülés menetét:
Egyebekben tárgyalandó napirend:
− Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
Zárt ülés keretében tárgyalandó napirendek:
− „Véghely díj” adományozása
Elıadó: Dr. Mohos Gábor
jegyzı
− „Perlaky díj” adományozása
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
Az Önkormányzat 2013. I. félévi munkaterve a következı napirendi pontot
tartalmazza, melynek tárgyalására nem kerül sor:
1.

A középiskolás-korúak iskolafogászati körzeteinek meghatározásáról
szóló 27/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

2.

Beszámoló a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Caminus Zrt. között 2007-ben kötött Vállalkozási Bérleti, és 2008-ban
kötött
Bérleti
belsı
világítástechnikai
korszerősítési,
és
főtéskorszerősítési
szerzıdések
felülvizsgálatáról,
elemzésérıl,
értékelésérıl

Az indokolást a Közgyőlés tagjai megkapták.
A napirend meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
136/2013. (V.30.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jelen ülésének
napirendjét a következık szerint határozza meg:
Napirendek:
1. Döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
2. A) A kulturális koncepció elıkészítése, társadalmi párbeszéd megindítása
B) A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató
Kft. Alapító Okiratának jóváhagyása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıadók: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
4. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
5. Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
6. Támogatási és közszolgáltatási szerzıdés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar
Közhasznú Egyesülettel
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
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7. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kolostorok és Kertek Kft.
között kötendı megállapodás
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
8. A) A Ringató Körzeti Óvoda és a Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratának
módosítása
B) Az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
9. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
10. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bakonykarszt Víz – és
Csatornamő Zrt. között kötendı szerzıdés a Veszprémben található zárt
csapadékcsatornák és tartozékainak üzemzavar elhárítására
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
11. Elızetes kötelezettségvállalás az önkormányzati intézmények földgáz és
villamosenergia beszerzése tárgyában
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
12. Kötelezettségvállalás közvilágítási célú villamos energia beszerzésére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
13. Kötelezettségvállalás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévı közutak, kerékpárutak, kishidak-átereszek,
járdák és közterületek fenntartására, karbantartására illetve a burkolatjelek
festésére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
14. Döntés a civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
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15. A) Megállapodás Papkeszi Község Önkormányzatával a VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézményi Központi Ügyelete keretében biztosított alapellátási
sürgısségi betegellátás megszüntetésérıl
B) A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
16. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
17. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak teljes
körő szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi
tevékenységérıl
Elıadó: Porga Gyula
a VKTT elnöke
18. A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
felülvizsgálata
B)

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Elıadó: Porga Gyula
polgármester
19. Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási
szerzıdésekben foglaltak megvalósulásáról 2012. évben
Elıadó: Máhl Szabolcs
ügyvezetı igazgató
20. Szabályzat jóváhagyása az állami és önkormányzati fenntartású intézmények
által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával
kapcsolatban
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
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21. Döntés települési értéktár létrehozásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
22. Döntés a veszprémi 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.)
megvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
23. Véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett oktatási intézmények
átszervezésével kapcsolatban
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
24. Köznevelési-fejlesztési terv véleményezése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
25. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi mőködésre
irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
26. „Véghely díj” adományozása (zárt ülés)
Elıadó: Dr. Mohos Gábor
jegyzı
27. „Perlaky díj” adományozása (zárt ülés)
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke
28. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1. Döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
137/2013. (V.31.) határozata
az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése megtárgyalta a „Döntés
az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelılegezésére,
mőködési célra 1.000.000 eFt összegő, rulírozó jellegő likvid hitelt vesz fel
2013. július 1. – 2013. szeptember 30-i idıtartamra az OTP Nyrt-tıl. A hitel
futamideje szükség szerint 2013. december 20-ig meghosszabbítható.

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet
saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Nyrtre engedményezi az átengedett gépjármőadóból és helyi adókból származó
bevételeket.

4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata inkasszó jogot biztosít az OTP
Nyrt-nél vezetett költségvetési számlájára.

5.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza a
Polgármestert a hitelszerzıdés, engedményezési szerzıdés megkötésére és a
kapcsolódó inkasszós felhatalmazás aláírására.

Felelıs:
a szerzıdés aláírásáért:

Porga Gyula polgármester
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a szerzıdés elıkészítéséért: Scher Ágota irodavezetı
Határidı:
2. pont tekintetében:
a költségvetési rendelet következı módosítása
5. pont tekintetében:
2013. június 30.
2. A) A kulturális koncepció elıkészítése, társadalmi párbeszéd megindítása
B) A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı
Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának jóváhagyása

és Kulturális

Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula polgármester:
Elmondta, hogy az elmúlt években több koncepciót fogadtak el. Mint minden
koncepció a város jövıképére hatással van. A város kulturális jelene igen pezsgı. A
Közgyőlés elıtt lévı munkaanyag két részbıl áll. A munkaanyag egyik része egy
pillanatfelvétel, jelen értékleltár. Tartalmazza a város legfıbb kulturális értékét, azt a
sokszínőséget, amire büszkék lehetnek. A kulturális piac minden szereplıje érintett.
Érintettek a társintézmények, a civil szervezetek, az egyéni alkotók, a városi
fenntartású intézmények, az országos hatáskörő intézmények. A munkaanyag másik
része egy vízió, egy jövıkép. Mi az, amit célként tőznek ki maguk elé, melyek azok a
kihívások, aminek meg szeretnének felelni. Ahhoz milyen úton, milyen
finanszírozással, milyen szervezeti keretben lehet eljutni. Fontos, hogy ezt az utat
társadalmi párbeszéd útján keressék meg, ez az elıterjesztés errıl szól. A vitát úgy
tudják elindítani, ha közösen egyetértenek azzal a vízióval, ahova el szeretnének
jutni. A szükséges egyeztetéseket lefolytatták. Elsı körben az Önkormányzat
intézményeitıl kértek javaslatokat, véleményeket. A társintézményektıl szintén ezt
kérték. Mint minden stratégiai anyag ez is formálható. Bármilyen ötlet, javaslat
beépíthetı, ami nem szimpatikus, az többségi akarattal kiemelhetı. Ezt követıen a
kulturális koncepció közgyőlési vitáját megnyitotta.
Czaun János képviselı:
Teljes mértékben egyetértett azzal, hogy Veszprém város egyik legnagyobb értéke a
kulturális sokszínőség. Kötelességük ezt irányítani, a jövıt vizionálni. Örömét
fejezte ki, hogy a kulturális koncepciót megelızı munkaanyag is a Közgyőlés elé
került. Bizottsági üléseken is elmondta már, hogy a munkaanyagban csupán egy
helyen szerepel Gyulafirátót és Kádárta neve, mint Veszprém koronájának két
legszebb gyémántja. Úgy gondolja, hogy már most jeleznie kell, hogy Veszprém
városán belül komoly színfoltot jelent a két településrész. A koncepció
elıkészítıitıl ígéretet kapott arra, hogy több felületet fognak kapni. Ezt szerette
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volna jelezni a Közgyőlés nyilvánossága elıtt is. A közremőködést elıre is
köszönte.
Gerstmár Ferenc képviselı:
A jelenlegi elıterjesztés azt a kérdést vetette fel benne, hogy hol születnek a fontos
döntések? Egyetértett azzal, hogy a város legfıbb erıssége a kultúrája, kulturális
élete. Fontosnak tartja, hogy társadalmi párbeszéd induljon, ezt határozati javaslat
elfogadásával erısítsék meg. Ugyanakkor azt érzi, hogy ez a társadalmi párbeszéd
megkésett. Emlékeztette a jelen lévıket arra, hogy a kulturális koncepció
elkészítésének eredeti idıpontja 2012. májusa volt, majd arra való hivatkozással,
hogy újabb intézmények kerülnek az Önkormányzat fenntartásába, 2013. júniusra
lett tervezve a koncepció elfogadásának ideje. Ezzel szemben a mai ülésen
beterjesztésre került egy munkaközi anyag, elıreláthatólag a végleges kulturális
koncepciót a Közgyőlés 2013 decemberi ülésén fogja elfogadni. A koncepciót
három nagy egység alkotja. Az elsı a jelen helyzet vázlata, a második a vízió
szempontok, kérdések, célok, a harmadik egység pedig az új struktúra. Úgy indítják
el a társadalmi párbeszédet az új struktúrát illetıen, hogy jelentıs cölöpöket
„levertek”. Példaként említette a Hangvilla projektet, valamint a Közgyőlés elé
kerülı Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.
létrehozását, mely szintén jelentıs strukturális változást jelent. A Programiroda Kft.
esetében a Tulajdonosi Bizottság elıtt szerepelt egy elıterjesztés a leendı kft. üzleti
tervérıl, melyben leendı ügyvezetı igazgatóként szerepelt Muraközy Péter, aki az
elıterjesztés elıkészítésében is részt vett. Úgy tőnik, mintha ez már egy eldöntött
tény lenne, noha közgyőlési határozat errıl még nem született. Azt gondolja
Muraközy Péterrıl, hogy a kft. vezetésére alkalmas. Ez az egész mégis azt sugallja,
hogy a döntések elızetesen már megszülettek, amirıl a Közgyőlés majd formálisan
fog dönteni. Fontos az is, hogy ezeket a strukturális változásokat hogyan tudják
majd finanszírozni. Az Önkormányzat a Hangvilla projekt kapcsán jelentıs
kötelezettség-vállalásokat tett. A Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésén Brányi
Mária alpolgármester asszony úgy fogalmazott, hogy a „A Swing Swing Kft. az, aki az
épületnek a menedzsmenti szervezete. Ebben a cégben kell, hogy az épületnek a kezelésével és az
összes szolgáltatáskínálattal, illetve az épületnek a konkrét funkcióval való megtöltésével
kapcsolatos valamennyi tevékenység megtörténjen.” Ehhez képest létre kívánják hozni a
Programiroda Kft-t, ami ésszerő döntésnek tőnik, hogy legyen egy olyan cég,
amelyik koordinálja a város kulturális nagy rendezvényeit. Mégis ellentmondást
érez, hogy milyen lesz a Swing-Swing Kft. és a Programiroda Kft. viszonya.
Markánsan kirajzolódik a kulturális koncepcióból, hogy az elfogadást követıen
sokkal inkább szétválik a hagyományos közmővelıdési tevékenység és a kulturális
nagy rendezvények köre. Veszprém városa híres a fesztiválokról, a kulturális nagy
rendezvényekrıl. Fontos, hogy megtalálják azt az egyensúlyt, hogy a helyi kis
közösségek kulturális értékteremtı tevékenysége ne csorbuljon. Véleménye szerint
a társadalmi párbeszédet már korábban el kellett volna kezdeni. Tudni lehetett a
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fenntartó változásokról. A tervek már korábban megszülettek a struktúra átalakító
cölöpök „leverésére” vonatkozólag. Ebben az ügyben elırébb kellene tartani. Azt
érzi, hogy a döntések már megszülettek, ezt követıen indítanak társadalmi
párbeszédet. Ez egy fordított sorrend a kívánatoshoz képest. Kíváncsian várja,
hogyan fog megvalósulni ez a társadalmi párbeszéd, milyen szereplıket, milyen
kérdésekben kívánnak bevonni.
Forgóné Kelemen Judit képviselı:
Abból az alapvetésbıl indult ki, hogy a magyar kultúra ennek a nemzetnek a
megtartó ereje volt. A kultúrára ebbıl a szemszögbıl tud csak tekinteni.
Csatlakozott Gerstmár Ferenc képviselı úrhoz abban, hogy a „tömegkultúra” és az
„elit kultúra” kezd elszakadni egymástól. Nagy figyelmet kell fordítani ennek
arányára, a kettı illeszkedésére azért, hogy ne essenek abba a hibába, hogy a
társadalmi különbségek ezen a szinten is megmutatkozzanak. Az elmúlt
évtizedekben jól ismerték a „tiltott, tőrt, támogatott” kategóriát. Úgy tőnik, hogy
napjainkban a kultúra árucikké silányodott. Óva intett mindenkit attól, hogy a
kultúrára, mint árucikkre tekintsenek. A Magyar Közmővelıdési Szakpolitikai
Koncepció kimondja, hogy a kultúra épít nemzetet, a kultúra alaphordozója a
magyar nyelv. Felhívta a figyelmet a magyar nyelv ügyére. A munkaanyag 9 pillére
foglalkozik a magyar nyelvvel. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a
magyar nyelv kiüresítését megakadályozzák, mert a magyar nyelv köti össze ezt a
nemzetet. A magyar nyelven keresztül tudják elérni a kultúrát. Mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy ez a kettı ne váljon el egymástól. Az intézmények
körét tekintve a munkába érdemes lenne bevonni az oktatási, nevelési
intézményeket. Ezek az intézmények terepet szolgálnak a kultúra elsajátításához.
Véleménye szerint a kultúra és a szórakozás fogalma elválaszthatatlan egymástól.
Amilyen szinten szeretnék a kultúrát támogatni, olyan szinten kellene figyelni a
szórakozási szokásokra, különös tekintettel az ifjúság szórakozási szokásaira. A
„hétköznapi kultúrát” és az ún. „magas kultúrát” közelíteni kellene egymáshoz
annak érdekében, hogy a magyarság kulturálisan is felemelt nemzetté váljon.
Véleménye szerint napjainkban az ellenkezıje tapasztalható.
Nagy Piroska képviselı:
A koncepció tárgyalását idıszerőnek tartotta. A város nemcsak elıre tekintett egy
vízió felvázolásával, de meg kellett várni, amíg önként vállalt és kormányzati döntés
következtében intézmények kerültek az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz. A
koncepció sokrétő, sokszínő, mint a város kulturális élete. Hiányolta azonban a
szellemi, a testi, a fizikai kultúra szegmensét. Véleménye szerint ez is hozzátartozik
a kultúrához. Ami miatt veszélyt lát az abból adódik, hogy gazdasági és pénzügyi
szempontból a sokszínőséggel a város túlvállalta magát. Szükség van egy
professzionális szervezésre, kielégítve azt a magas szintő kulturális igényt, hogy aki
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erre igényt tart, az ne utazzon el a városból Budapestre. Csatlakozott ahhoz, hogy
azok a civil kezdeményezések, önálló körök, amelyek szebbé teszik a
hétköznapokat, azok ne maradjanak ki a koncepcióból. A Programiroda Kft.
megalakításával kapcsolatos véleményét a B./ napirendi pont tárgyalásánál kívánja
elmondani.
(Dr. Strenner Zoltán és Czaun János képviselı urak 9 óra 30 perckor elhagyták az üléstermet.
A jelen lévı képviselık száma: 15 fı.)
Brányi Mária alpolgármester:
Gerstmár Ferenc képviselı úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy a Hangvilla
nevezető kulturális épületben a Swing-Swing Kft-nek az a feladata, hogy valamennyi
szolgáltatás lehetıségét biztosítsa, az épület magas színvonalú mőködését
lebonyolítsa. Ebbe beletartozik az épület mőszaki, infrastrukturális minıségi szinten
tartása, a megújítás során nevesítésre került együttmőködı partnerekkel, való
kapcsolattartás, mőködési feltételeik biztosítása. A Programiroda Kft. a városi
szolgáltatási idıintervallum kitöltésére jön létre, ezen túlmenıen a város egyéb
közmővelıdési színterein való programszervezés, program lebonyolítás és rendezés
lesz még a feladata. A hozzászólások során elhangzott a kulturális koncepció
társadalmasítása is. Bizottsági üléseken már elmondta, hogy polgármester úr 2006
óta folyamatosan foglalkozik ezzel a témakörrel. Jó maga 2006 és 2010 között,
bizottsági tagként, folyt bele ezekbe a munkákba. 2010 óta polgármester úr
munkáját segíti, azóta valamennyi városi intézményvezetıvel, a kulturális területen
magas teljesítményt felmutató szereplıkkel folytattak egyeztetéseket. Az
egyeztetések eredményei kerültek ebbe a munkaanyagba. Elhangzott az is, hogy a
kultúra árucikk. Véleménye szerint külön kell választani a közmővelıdést és a
közmővelıdésen túli kulturális szolgáltatási lehetıségeket. Azt a kínálatot, melyhez
nem lehet ingyenesen hozzá jutni. Nem lehet minden produkciót, rendezvényt
ingyenessé tenni, mert nincs az a fizetı szervezet, aki ezeket a költségeket magára
tudná vállalni. Az Önkormányzat törvényi kötelezettségén túl évtizedek óta
biztosítja a közmővelıdési feladatellátást a város területén. Ezen túlmenıen vannak
olyan kulturális rendezvények, amelyeket csak térítési díj ellenében, jegyvásárlással
lehet csak biztosítani. Örömmel kell üdvözölni azokat a rendezvényeket, melyek
ingyenesek. Példaként említette a Rosé Rizling és Jazz Fesztivált, ami a
VeszprémFest kísérı rendezvénye. A magyar nyelv ápolása terén is több olyan
változás van, ami gazdagabbá teszi Veszprém város kulturális életét. Ide sorolta a
városban mőködı színházakat, az irodalmi színpadot, a Sziveri Intézet munkáját,
akiket a város az elızı évtıl támogat. Szeretnék, ha a helytörténeti munkák
dokumentálásra kerülnének a helytörténeti oktatásban. Némethné Károlyi Jolán
képviselı asszony vezetésével ez az elmúlt évben nagy sikerrel zajlott. Veszprém
városa büszke lehet arra a teljesítményre, amelyet az elmúlt idıszakban elért, legyen
szó akár a színházi, a zenei, a vizuális, a helytörténeti, akár az építészeti kultúráról.
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Ez mind hosszú évtizedeken át tartó, egymásra épülı munka eredménye. Bátran
elmondható, hogy a város értékeit tiszteletben tartva, azt gazdagítva munkálkodtak.
Ez a koncepció ennek a munkának fog olyan keretet, olyan fejlesztési irányt adni,
ahol a színesség, a gazdagság jelen van, a kiteljesedéshez újabb muníciókat ad. Nagy
erénye ennek a gondolkodásnak továbbá, hogy az Önkormányzat által biztosított
források nagyobb hányada a produkciókban fog megtestesülni, kisebb hányadot
tesz majd ki a mőködési költség része. Az elmúlt idıszak minden döntése ezt a célt
szolgálta. A Táborállás park 1. számú épületbe való beköltözés már most azt
eredményezte, hogy kevesebb forrást kell költeni az üzemeltetésre. Sikeresen
szerepelt az Önkormányzat az Agora Veszprém, valamint a Smaragdváros
pályázaton. A Bíráló Bizottság megítélte a város számára a forrásokat. A pályázatok
megvalósulásával kevesebb forrás fog felhasználásra kerülni az üzemeltetésre, a
tartalmi munka finanszírozását fogják tudni sokkal jobban biztosítani.
(Dr. Strenner Zoltán képviselı úr 9 óra 32 perckor tért vissza az ülésterembe. A jelen lévı
képviselık száma: 16 fı.)
Katanics Sándor képviselı:
Bölcs elırelátásnak tartja, hogy a Tulajdonosi Bizottság ülésén napirenden szerepelt
egy tájékoztató a „Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.
elızetes 2013. évi üzleti tervérıl”. Nehezményezte, hogy az a képviselı, aki nem tagja a
Tulajdonosi Bizottságnak, bizonyos információkat csak akkor vesz észre, ha az
elıterjesztéseket az internetrıl letölti és alaposan átvizsgálja. Az elıterjesztésben
kész tényként kerül kezelésre, hogy a többség Murközy Pétert javasolja ügyvezetı
igazgatónak. Muraközy Pétert régóta ismeri, tevékenységérıl elismeréssel tud szólni.
Véleménye szerint a szekér megelızte a lovakat. A Tulajdonosi Bizottság már a
mőködésrıl is tájékozódott. Nem gyızte meg a költségvetési tervezet sem. Látta
tavaly, hogy a mővelıdési ház szervezésében sikeresnek gondolt Quimby koncert
veszteséges volt. Ha nincs hozzá megfelelı piaci kereslet, a tervek nem fognak
megvalósulni. A másik oldal, hogy aki létrehozza, felelıssége lesz a mőködtetésben
is. Nem látja át, hogy milyen forrást, milyen módon kívánnak biztosítani. A
törzstıke egy dolog. Egy másik, hogy a késıbbiek során a célok megvalósítása
érdekében szükséges lesz forrást biztosítani, amivel a költségvetést fogják terhelni.
Nyilván az élet sok mindenre választ fog adni. Az élet bizonyította, hogy a számára
nem világossá tett mőködése a Hangvillának hogyan fog megvalósulni. Véleménye
szerint máris egy jelentıs bizonytalansági tényezıvel „gazdagodott” a táncfesztivál
elmaradásával. Látható, hogy a Pannon Várszínház, akire jórészt épül a Hangvilla
mőködése, jelen pillanatban állami források nélkül mőködik. Abban bíznak, hogy
sikerül majd rendkívülit nyújtani, ami piacképes és a belépıjegyekbıl fenn tudja
magát tartani, holott a kultúra nem ez a mőfaj. Mindig is a normatíváktól
alulfinanszírozott volt ez a terület. Önmagában az állami támogatásokra nem lehet
építeni, ha nincs fizetıképes kereslet, a város nem tud színvonalas programokat
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szervezni, ami vonzó lehet a városnak és másodlagosan hasznára is válik. Ezekre
szerette volna a figyelmet felhívni.
(Czaun János képviselı úr 9 óra 37 perckor tért vissza az ülésterembe. A jelen lévı képviselık
száma: 17 fı.)
Porga Gyula polgármester:
A kulturális koncepció vitája során azt érzékelte, hogy a Közgyőlés tagjai elvileg
támogatják a munkaanyagot. Nem érkezett kritika a struktúrájára, a markánsan
megfogalmazott jövıképre, a jelen állapot rögzítésére. Nem kíván azon vitatkozni,
hogy mikor kellett volna a Közgyőlésnek tárgyalnia a koncepciót. Brányi Mária
alpolgármester asszony hozzászólásában már utalt arra, hogy mikor is kezdıdött ez
a történet. 2007-ben volt egy „Párbeszéd Éve” rendezvénysorozat, ahol a kulturális
élet valamennyi szereplıjével biztosították a találkozás lehetıségét. Ezzel többen is
éltek. Több, akkor megfogalmazott javaslat is bekerült a jelenlegi koncepcióba. A
döntések úgy születnek, hogy az elıterjesztı javaslatot tesz, mely javaslatról a
Közgyőlés hozza meg a döntést. Van egy kínálat, amihez kérik a Közgyőlés
támogatását. Ez jelen esetben is így van, elıterjesztıként tett egy javaslatot. Döntés
akkor lesz belıle, ha megállapítja a szavazás végeredményét. A helyi demokrácia így
mőködik, hogy van, akinek felelısséggel elıterjesztéseket kell készíteni. Fontos
megállapítás volt, hogy a közmővelıdés, illetve az egyéb kulturális rendezvények
markánsan, intézményi szinten is elvállnak egymástól. Azt üzeni, hogy Veszprém
városában a közmővelıdés kiemelten fontos. A közmővelıdési alaptevékenységre
önálló intézményt mőködtet az Önkormányzat, melyet 80-90-%-ban finanszíroz.
Ilyen alaptevékenység a klubkönyvtári hálózat mőködtetése, az amatır mővészeti
csoportok infrastrukturális segítése, ami a közösségnek fontos. A más típusú
kulturális események finanszírozását nem javasolja, ezeket egy kft. fogja szervezni,
külsı források bevonásával. A város közepén egy új kulturális központ épül,
melynek mőködtetését más szellemben kell megoldani. Ne az Önkormányzat
legyen a fenntartó, hanem a gazdasági társaság, akinek feladata, hogy a szükséges
forrást megteremtse. Egy intézmény és egy gazdasági társaság mőködésében
különbségek vannak, a mai piaci versenyben ez intézmény nem tud versenyezni a
gazdasági szereplıkkel. Ez nemcsak a kulturális, hanem a szociális területen is így
van. Egy civil szervezet gördülékenyebben tud bizonyos feladatokat ellátni, mint azt
egy önkormányzati intézmény tudná. Példaként említette a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat hajléktalanellátását. Fontos, hogy mindenki átérezze, hogy a kettı
elválik egymástól, más lesz az alapvetı feladat, a finanszírozás. Fontos továbbá,
hogy az új kulturális központ hatékonyan tudjon mőködni. A költségvetést
vizsgálva látható, hogy a kulturális intézményekre, feladatokra nem költ több forrást
az Önkormányzat, mint a tavalyi vagy a tavalyelıtti években, az elosztásban viszont
változások történtek. Ennek markáns eleme, amit Brányi Mária alpolgármester
asszony is elmondott, miszerint a korábbi Dózsa György utcai épület rezsiköltsége
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óriási volt, ez most az új épületben lényegesen kevesebb. Az oktatási intézmények
bevonásával egyetértett, a sport szintén egy fontos elem. Sportvezetıkkel már
beszélt arról, hogy egy városi esemény mellett miért is nem jelenik meg egy
tömegsport rendezvény, például a Gizella Napok keretén belül. Erre az
Önkormányzat nyitott. Katanics Sándor képviselı urat megerısítette abban, hogy
bölcs elıretekintés volt az, hogy a Tulajdonosi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót. Az
igazi munka most kezdıdik. Kulcskérdés a finanszírozás kérdése, az, hogy a
mővészeti együttesek helyzete milyen, mit tud kezdeni egy Veszprémben élı alkotó
képzımővész, milyen lehetıségeket tud neki a város biztosítani. Számos olyan
kérdés van, amit tisztázni kell. Fontos az a jövıkép, amit megfogalmaztak, az, hogy
európai mértékkel is mérhetı teljesítmények szülessenek Veszprém városában. Erre
minden adottság, lehetıség rendelkezésre áll, nem elfeledkezve arról a nemzeti
értékrıl, ami szintén jelen van napjainkban. Ezt követıen megadta a szót Nagy
Piroska képviselı asszonynak, aki az elızı hozzászólásában jelezte, hogy a B./
naprendi ponttal kapcsolatban is lenne véleménye.
Nagy Piroska képviselı:
A Hangvilla fejlesztése kapcsán a Közgyőlés elıtt szerepelt a létrejövı szerzıdés,
mely kialakította az Önkormányzat és a gazdasági társaság szerepvállalását rögzítı
feltételrendszereket. A követelményrendszerek magukban foglalták a
fenntarthatósági, gazdaságossági, pénzügyi elvárásokat a tekintetben, hogy az
Önkormányzat stratégiai szerepvállalását meg tudja védeni, ahhoz megfelelı
muníciókkal jöjjön létre a szerzıdés. A Hangvilla fejlesztéséhez főzıdı szerzıdések
jóváhagyásával döntöttek arról, hogy 9 év alatt összesen 1,250 millió forint értékben
törzstıkét emelnek a Swing-Swing Kft-ben és 9 év alatt 250 millió forint értékben
szolgáltatást vásárolnak. Arról nem kaptak megalapozott számításokat, hogy ezek a
pénzösszegek mit tartalmaznak, viszont volt ismeretük arról, hogy milyen
rendezvényeket kíván, azt milyen szolgáltatásokkal kívánja a kft. bevezetni addig,
ameddig az Önkormányzat nem kerül tulajdonban. A Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság ülésén megdöbbenve hallotta, hogy a jelenlegi tulajdonos, beruházó, a
Swing-Swing Kft. nem kíván rendezvényszervezéssel foglalkozni. A Tulajdonosi
Bizottság napirendjén másnap szerepelt a kft. ügyrendje, ahol a tulajdonos
tájékoztatást adott arról, hogy milyen rendezvényeket tervez, a szervezésekkel hol
tart, ezek milyen költséget jelentenek. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ezt a
tájékoztatót nem tudta tárgyalni, a bizottság elnöke nem volt abban a helyzetben,
hogy megalapozottabb döntést hozzanak. A Bizottság ezt az elıterjesztést 3 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. Nyilván minden szakmai
vélemény a szakmai bizottságokban hangzik el, az ott szerzett információk alapján
alakítják ki álláspontjukat. Kérdezte, hogy ki és mikor kérte fel Muraközy Péter urat
a rendezvények elıszervezésére a közgyőlési döntés elıtt? A leendı ügyvezetı
igazgató úr miért nem jelent meg a bizottsági ülések egyikén sem? Jelenlétével
segíthette volna a képviselıket a döntéshozatalban. Az Utcazene Fesztiválról szóló
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beszámolót, ami egy másik bizottság napirendi pontjai között szerepelt, azt sem
tudta támogatni. Szerencsésnek tartotta volna, ha a beszámoló terjedelme nem fél
oldalra korlátozódik. Az eddigi szerzıdés értelmében a Swing-Swing Kft-nek
kulturális kötelme volt, most változás történik. Úgy gondolja, hogy az ingatlant
mőködtetnie kellett volna, azt kulturális programokkal megtölteni. Az elızı
megállapodás így szólt. A Közgyőlés mai döntésével módosítani kellene a
szerzıdést. A Közgyőlés úgy hoz létre egy kft-t, hogy az elızı szerzıdés
módosítása nem történik meg. Ennek idıbeliségét vitatja. Az elızı
interpellációkban hallott választ arra, hogy miért is sürgıs a cégalapítás.
Megjegyezte, hogy az Önkormányzat 2014-tıl lesz tulajdonban, ennek bevezetését
egy saját kft. létrehozásával akarják megvalósítani. Véleménye szerint ez pénzügyi
szempontból kissé kockázatos.
Porga Gyula polgármester:
Muraközy Péter urat a Kft. vezetésére ı kérte fel. Jelen pillanatban
rendezvényszervezésre nem tudja felkérni, itt ellentmondást érez.
Nagy Piroska képviselı:
Azért kérdezte, hogy ki kérte fel Muraközy Péter urat a rendezvényszervezés
elıkészítésére, mert a Tulajdonosi Bizottság elıtt szerepelt egy tájékoztató, hogy
milyen rendezvényeket, milyen költségekkel kíván megvalósítani. Úgy érzi, hogy ez
a cölöp jóval elıtte „le lett verve”, mint hogy a döntés megszületett volna.
Véleménye szerint nem elegáns így tárgyalni a bizottságok elıtt.
Porga Gyula polgármester:
Abban az esetben, ha nem készült volna üzleti terv, akkor az a kritika
fogalmazódott volna meg, hogy mire hoznak létre kft-t. Szeptemberben meg fog
nyílni a Hangvilla, szeptember 1-jén nem lehet október 6-ai ünnepélyre mősort
szervezni. A leendı ügyvezetı igazgatónak van olyan kapcsolatrendszere, hogy
tudott javaslatot tenni a rendezvényekre. Elmondta, hogy korábban a Városi
Mővelıdési Központ is fogalmazott meg munkatervi javaslatában olyan
rendezvényt, melyet a Hangvillában kíván megrendezni. Nem megkötött
szerzıdésekrıl van szó, hanem elıremutató gondolkodásról. Polgármesterként
kereste meg Muraközy Pétert, akinek eddigi munkássága „feljogosítja” arra, hogy
Veszprém város érdekében ezt a feladatot végezze. Biztos abban, hogy olyan
minıséget fog teremteni, ami által szerethetı lesz, mint a Veszprém Aréna. Az
elıterjesztésbıl hiányzott a felügyelı bizottsági tagok neve. Az egyeztetéseket
követıen a következı javaslatot tette felügyelı bizottsági tagoknak: Hatás Andrea,

31

Mike Veronika és dr. Orbán György. Kérte, hogy ezzel a javaslattal együtt hozza
meg a Közgyőlés döntését.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
138/2013. (V.31.) határozata
a kulturális koncepció elıkészítésérıl, társadalmi párbeszéd indításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta „A
kulturális koncepció elıkészítése, társadalmi párbeszéd indítása” címő elıterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyőlés a „Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója –
részlet/munkaközi változat” címő dokumentumot az „A” jelő melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja, továbbdolgozásra alkalmasnak tartja.
2. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy az elfogadott munkaközi
változat továbbdolgozása során Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális
koncepcióját társadalmi párbeszéddel, a kulturális élet szereplıinek bevonásával
alakítsa ki.
3. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a Kulturális koncepciót
2013.december 31-ig a Közgyőlés elé beterjessze.
Határidı: 2-es pont vonatkozásában: 2013. június 1 – december 31.
3-as pont vonatkozásában: 2013. december 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás
mellett meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
139/2013. (V.31.) határozata
a „Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató
Kft.” alapító okiratának a jóváhagyásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta „A
Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft. alapító okiratának
a jóváhagyása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért az
elıterjesztésben foglalt 100 %-os önkormányzati tulajdonú egyszemélyes
korlátolt felelısségő társaság megalapításával és jóváhagyja a „Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.” alapító
okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
polgármestert, hogy írja alá a mellékletben foglalt alapító okiratot és
gondoskodjon az alapító okirat cégbírósághoz történı benyújtásáról.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyőlése a 1., pontban
foglalt korlátolt felelısségő társaság alapítására 250 000 ,- forintot különít el a
törzstıke elsı 50%-os részletének a befizetése érdekében a 2013. évi
költségvetés ”igazgatási elıirányzat” címő elıirányzat terhére és elızetes
kötelezettséget vállal a törzstıke 2014. év májusában esedékes második 50%-os
részletre 250 000 ,- forint erejéig a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidı:
2. pontban foglaltakhoz: 2013. június 30.
3. pontban foglaltakhoz:
- a törzstıke elsı 50%-os részlete vonatkozásában a 2013. évi költségvetés 2013.
júniusi módosítása
- a törzstıke második 50 %-os részlete vonatkozásában a 2014. évi a költségvetés
elfogadása
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásért felel:
2. pontban foglaltakért: Józsa Tamás csoportvezetı
3. pontban foglaltakért: Scher Ágota irodavezetı
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadók: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyzı
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta a következı
rendeletet:

33

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
20/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
4. Az
Önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyongazdálkodás
és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 12 igen szavazattal, 1 nem ellenébe, 4 tartózkodás mellett megalkotta a
következı rendeletet:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
5. Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Porga Gyula polgármester:
Hartmann Ferenc képviselı úrnak az egyeztetésen volt egy kérdése, melyre
válaszolva elmondta, hogy a Vitéz utcában 14 parkolóhely lesz.
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Katanics Sándor képviselı:
Az elıterjesztésben a parkolóház építése Bagolyvári utcaként jelenik meg. Tisztázni
kellene, hogy Bagolyvár utca vagy Bagolyvári utca. A kettı között különbség van,
nem baj az, ha az elıterjesztésben pontosan jelenik meg. 2009-ben a parkolóház
építésére készült egy elsı változat, melyben volt képviselı társuk jelentıs szerepet
óhajtott vállalni. A terv az volt, hogy 2010 nyaráig ez a kétszintes lemezparkoló
megépül. Ezzel szemben 2013 nyarán bejelentik, hogy július 6-ától, nyilván egész
nyáron át nem lehet használni ezt a parkolót, ami jelentıs gondokat fog okozni. A
rendelet módosításával nem oldották meg azt a közlekedési problémát, amirıl
ellenzéki képviselık évek óta beszélnek. A terület megközelítését honnan fogják
tudni a városba érkezık? Nem történt intézkedés annak érdekében, hogy a kiesı
parkolóhelyeket hogyan fogják pótolni úgy, hogy a város életében ez komoly
gondot ne okozzon.
Porga Gyula polgármester:
Nehéz úgy parkolóházat építeni, hogy közben tudnak parkolni az adott területen.
Nyilván ezt a problémát meg kell oldani, nehézséget fog okozni. A Polgármesteri
Hivatal munkatársai azon dolgoznak, hogy a parkolás biztosított legyen.
Brányi Mária alpolgármester:
Elmondta, hogy minden egyes városi fejlesztés esetében készül forgalomkorlátozási
terv. A tájékoztató táblák ki lesznek helyezve. Megnyugtatta Katanics Sándor
képviselı urat, hogy nem fog elıfordulni, hogy nem lesz elıjelzı tábla a forgalmi
rend változásáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás
mellett megalkotta a következı rendeletet:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
22/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
6. Támogatási és közszolgáltatási szerzıdés kötése a Mendelssohn
Kamarazenekar Közhasznú Egyesülettel
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Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula polgármester:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Kováts Péter urat, a Mendelssohn
Kamarazenekar Közhasznú Egyesület elnökét.
Gerstmár Ferenc képviselı:
Örömtelinek tartja, hogy a Közgyőlés elé került a közszolgáltatási szerzıdés,
melyben megerısítik a Mendelssohn Kamarazenekar mőködését. Véleménye
szerint a Mendelssohn Kamarazenekar a veszprémi kulturális korona egyik égköve.
A közszolgáltatási szerzıdés II.1 pontja értelmében „Az Önkormányzat – az
Alaptörvényben biztosított mővelıdéhez való jog érvényre juttatása érdekében- Veszprém
lakosságának komolyzenei igényét a lehetı legmagasabb szinten kívánja biztosítani.”. A
Mendelssohn Kamarazenekar alkalmas arra, hogy ezt a legmagasabb szintet
biztosítsa. Kérdezte, hogy mennyiségileg lehet-e változás a város komolyzenei
életében? Úgy gondolja, hogy a városban van igény a nívós komolyzenei
koncertekre.
Porga Gyula polgármester:
Nem becsülné le a város komolyzenei életét, hiszen számos kórus mőködik igen
magas színvonalon. A Mendelssohn Kamarazenekar „zászlós hajója” a mőfajnak.
Nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a képzési lába is igen fontos, erre is
büszkék lehetnek. Azzal, hogy a város kulturális életében belép a Hangvilla, azzal
egy nemes, magas presztízső tér fog keletkezni, ami a komolyzene mőfajának
bölcsıje, otthona lesz. Az épületbe be fog költözni a Kamarazenekar, a Veszprém
Város Vegyeskara. A filharmónia koncertek, a Mendelssohn bérletek folyamatosan
jelen vannak, ezek igen népszerőek. Az egyeztetéseket a Kamarazenekarral kell
majd lefolytatni. Végig kell gondolni, hogy közös akarattal hogyan lehet ebbıl a
minıségbıl még nagyobbat lépni. Komoly feltételei vannak annak, hogy hivatásos
zenekarrá tudnak-e válni a jelenlegi félprofi státuszból. Ennek van realitása, ez a
jövı zenéje lesz.
Gerstmár Ferenc képviselı:
Nem becsülte le a város komolyzenei életét. Minden elismerése a kórusoké,
melyekre polgármester úr is utalt. A Hangvilla koncertterme nyithat új
lehetıségeket ezen a területen. Kérdése arra irányult, hogy koncepcionálisan hogyan
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tudják ezt majd kezelni. A finanszírozás biztonsága miatt fontos a jelenlegi
elıterjesztés.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
140/2013. (V.31.) határozata
Támogatási és közszolgáltatási szerzıdés kötésérıl a Mendelssohn
Kamarazenekar Közhasznú Egyesülettel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a „Támogatási és
közszolgáltatási szerzıdés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesülettel”
címő elıterjesztést megtárgyalta, és a következı döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat melléklete szerinti támogatási szerzıdést.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı: 2013. június 5.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
141/2013. (V.31.) határozata
Támogatási és közszolgáltatási szerzıdés kötésérıl a Mendelssohn
Kamarazenekar Közhasznú Egyesülettel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a „Támogatási és
közszolgáltatási szerzıdés kötése a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesülettel”
címő elıterjesztést megtárgyalta, és a következı döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat mellékletét képezı közszolgáltatási szerzıdést.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2013. június 5.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
7. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kolostorok és
Kertek Kft. között kötendı megállapodás
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
142/2013. (V.31.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kolostorok és Kertek
Kft. között kötendı megállapodásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a „A Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Kolostorok és Kertek Kft-vel kötendı megállapodás” címő
elıterjesztést megtárgyalta és a következı döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat 1. mellékletét képezı megállapodást

2.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2-es ponthoz 2013. június 3.
A polgármester 10 óra 15 perckor szünetet rendelt el. A Közgyőlés 10 óra 37
perckor folytatta munkáját. A jelen lévı képviselık száma: 17 fı.
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8. A) A Ringató Körzeti Óvoda és a Kastélykert Körzeti Óvoda alapító
okiratának módosítása
B) Az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Czaun János képviselı:
Az A./ napirendi ponthoz kapcsolódva elmondta, hogy a Kastélykert Körzeti
Óvoda új irányt vett, mely az intézményvezetıhöz köthetı. Támogatja
intézményvezetı asszony azon szándékát, hogy a konyha bıvítésével kiterjeszti az
ellátási lehetıségeket, amivel a kádártai tagóvodát is el tudja látni élelmiszerrel. A
gyulafirátóti óvoda híres jó konyhájáról, a gyerekek és a szülık elégedettek vele.
Azoknál az óvodáknál, melyek rendelkeznek konyhával, ott a módosítás korábban
megtörtént, valamiért a Kastélykert Körzeti Óvoda akkor kimaradt. Kérte a
Közgyőlés tagjainak támogatását.
Porga Gyula polgármester:
A Ringató Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása azért szükséges, mert
közel 400 millió forintból új óvoda fog épülni. Az építkezés ideje alatt nem lehet
gyerekeket fogadni az épületben. Olyan megoldást találtak, ami a szülıknek,
óvodapedagógusoknak, dajkáknak megfelelı. A szülık örömüket fejezték ki, hogy a
gyerekek egy megújuló óvodába fognak járni a felújítást követıen.
Némedi Lajos alpolgármester:
Elıterjesztıként az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának
módosítását kérte. Az alapító okirat 4. pontja „Jogszabályban meghatározott
közfeladata” f. ponttal egészül ki: „az önkormányzat által szervezett nyári táboroztatási
feladatok ellátása”. Ennek megfelelıen az alapító okirat 6. pontja „A költségvetési
szerv alaptevékenysége” is kiegészül: „562916-1 üdülıi, tábori étkeztetés”. Örömmel
tájékoztatta a Közgyőlés tagjait, a jelen lévıket, hogy 2013-ban is lesz nyári
táboroztatás Veszprém városában.
Katanics Sándor képviselı:
Kérdezte, hogy az Önkormányzat által mőködtetett intézményekben 2012.
december 31-éig az egyes intézményekben a takarítói feladatokat hány fı, hány órás
állásban végezte el, ezekben az intézményekben jelenleg hányan és milyen
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óraszámban végzik ezt a munkát? Azt tapasztalta, hogy ezt a munkát 2-3 fıvel
kevesebb ember látja el, mint 2012-ben.
Porga Gyula polgármester:
Az Intézményi Szolgáltató Szolgálat intézményvezetıje készséggel ár képviselı úr
rendelkezésre, minden információt meg fog adni Katanics Sándor képviselı úrnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
143/2013. (V.31.) határozata
a Ringató Körzeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Ringató
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. szeptember 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Ringató Körzeti Óvoda
Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési határozatot
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
Határidı: 2-es ponthoz: 2013. június 7.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
144/2013. (V.31.) határozata
a Kastélykert Körzeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kastélykert
Körzeti Óvoda, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító Okiratot a
jelen határozat mellékletében szereplı tartalommal 2013. június 15-i hatállyal
jóváhagyja.
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2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a Kastélykert Körzeti
Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó Közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére.
Határidı: 2-es ponthoz: 2013. június 7.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta
a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
145/2013. (V.31.) határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okirat módosításáról
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Intézményi
Szolgáltató Szervezet, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát Módosító
Okiratot a jelen határozati javaslat mellékletében szereplı tartalommal
jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy az Intézményi Szolgáltató
Szervezet Alapító Okiratát módosító okiratot, és az azt jóváhagyó közgyőlési
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.

Határidı: 2013. június 7.
Felelıs:
dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Scher Ágota irodavezetı
9. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula polgármester:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Kugler Gyula vezérigazgató urat, akinek
gratulált születésnapja alkalmából.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
146/2013. (V.31.) határozata
a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta az
„Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zrt. Alapszabályának módosításáról” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése úgy foglal
állást, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. – a határozat mellékletében található –
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı: 2013. június 7.
10. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bakonykarszt Víz
– és Csatornamő Zrt. között kötendı szerzıdés a Veszprémben
található zárt csapadékcsatornák és tartozékainak üzemzavar
elhárítására
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
147/2013. (V.31.) határozata
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bakonykarszt Víz – és
Csatornamő Zrt. között kötendı szerzıdés a Veszprémben található zárt
csapadékcsatornák és tartozékainak üzemzavar elhárításáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a „Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Bakonykarszt Víz – és Csatornamő Zrt. között kötendı szerzıdés
a Veszprémben található zárt csapadékcsatornák és tartozékainak üzemzavar elhárítása” címő
elıterjesztést megtárgyalta és a következı döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
határozat 1. mellékletét képezı szerzıdést,
2. Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2013. június 3.
11. Elızetes kötelezettségvállalás az önkormányzati intézmények földgáz
és villamos energia beszerzése tárgyában
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
148/2013. (V.31.) határozata
elızetes kötelezettségvállalásról az önkormányzati intézmények földgáz
beszerzése tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta az
„Elızetes kötelezettségvállalás az önkormányzati intézmények földgáz és villamosenergia
beszerzése tárgyában” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elızetes
kötelezettséget vállal a veszprémi önkormányzati intézmények földgáz energia
beszerzésének költségére bruttó 248 830 ezer Ft összegben, amelybıl a 2013.
07. 01. – 2013. 12. 31. közötti idıszakra esı kötelezettségvállalás összege 111
974 ezer Ft, a 2014. 01. 01. – 2014. 06. 30. közötti idıszakra esı
kötelezettségvállalás összege 136 856 ezer Ft.
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2. A Közgyőlés felkéri az alpolgármestert, hogy a fedezet biztosításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2013.június 30. költségvetési rendelet módosítása, 2014. évi
koncepció készítése, 2014-évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelıs:
Némedi Lajos alpolgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselık:
Scher Ágota irodavezetı
Schmidt István irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
149/2013. (V.31.) határozata
elızetes kötelezettségvállalásról az önkormányzati intézmények villamos
energia beszerzése tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta az
„Elızetes kötelezettségvállalás az önkormányzati intézmények földgáz és villamos energia
beszerzése tárgyában” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elızetes
kötelezettséget vállal a veszprémi önkormányzati intézmények villamos energia
beszerzésének költségére bruttó 167 284 ezer Ft összegben, amelybıl a 2014. 02.
01. – 2014. 12. 31. közötti idıszakra esı kötelezettségvállalás összege 142 191 ezer
Ft, a 2015. 01. 01. – 2015. 01. 31. közötti idıszakra esı kötelezettségvállalás összege
25 093 ezer Ft.
A Közgyőlés felkéri az alpolgármestert, hogy a fedezet biztosításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2014. évi koncepció készítése, 2014.évi költségvetési rendelet
elfogadása.
Felelıs: Némedi Lajos alpolgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselık:
Scher Ágota irodavezetı
Schmidt István irodavezetı
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12. Kötelezettségvállalás közvilágítási célú villamos energia beszerzésére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
150/2013. (V.31.) határozata
kötelezettség vállalás közvilágítási célú villamos energia beszerzésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város
közvilágítási célú villamos energia
következı döntést hozta:

Önkormányzata Közgyőlése a „Kötelezettség vállalás
beszerzésére” címő elıterjesztést megtárgyalta és a

1. A Közgyőlés a közvilágítási célú villamos energia beszerzésére érdekében az
önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében bruttó 120 MFt/év, azaz
Százhúszmillió Forint per év összegben kötelezettséget vállal.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a közbeszerzési pályázatot ennek
ismeretében a megfelelı mőszaki tartalommal írja ki.
Felelıs: 1-es pontért: Porga Gyula polgármester
2-es pontért: Dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
1-es pontért: Scher Ágota irodavezetı
2-es pontért: Kovács Zoltán irodavezetı, Harsányi István csoportvezetı
Határidı: 1-es ponthoz: 2014. és 2015. évi költségvetési koncepció készítése,
költségvetési rendelet elfogadása
2-es ponthoz: 2013. szeptember 2.
13. Kötelezettségvállalás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévı közutak, kerékpárutak, kishidakátereszek, járdák és közterületek fenntartására, karbantartására illetve a
burkolatjelek festésére
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
151/2013. (V.31.) határozata
kötelezettség vállalás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében lévı utak, kerékpárutak, járdák, kishidakátereszek, és egyéb közterületek fenntartására, karbantartására illetve a
burkolatjelek festésére
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a „Kötelezettség vállalás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévı utak,
kerékpárutak, járdák, kishidak-átereszek, és egyéb közterületek fenntartására, karbantartására
illetve a burkolatjelek festésére” címő elıterjesztést megtárgyalta és a következı döntést
hozta:
1.

A Közgyőlés az utak, kerékpárutak, járdák, kishidak-átereszek, és egyéb
közterületek folyamatos fenntartása érdekében 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
évi költségvetésben évi 100,0 MFt, azaz Százmillió Forint összegben
kötelezettséget vállal.

2.

A Közgyőlés az utak, kerékpárutak és gyalogutak burkolatjel festése érdekében
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 évi költségvetésben évi 25,0 MFt, azaz
Huszonötmillió Forint összegben kötelezettséget vállal.

3.

A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a közbeszerzési pályázatot ennek
ismeretében a megfelelı mőszaki tartalommal írja ki.

Felelıs:
1-es és 2-es pontért: Porga Gyula polgármester
3-as pontért:
Dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
1-es és 2-es pontért: Scher Ágota irodavezetı
3-as pontért:
Kovács Zoltán irodavezetı és Harsányi István csoportvezetı
Határidı:
1-es és 2-es ponthoz: 2014-2018 évi költségvetési koncepció készítése, költségvetési
rendelet elfogadása
3-as ponthoz: szeptember 2.
14. Döntés a civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról
Elıadó:
Némedi Lajos alpolgármester
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
152/ 2013. (V.31.) határozata
a civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. május 30-ai
ülésén megtárgyalta a „Döntés a civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok
elbírálásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2013. évi
költségvetésében a Civil keret - Pályázati keret címen elkülönített 4. 000 000 Ft
összegbıl a támogatásokat az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. A Közgyőlés felkéri Némedi Lajos alpolgármestert, hogy tájékoztassa a
támogatásban részesülı szervezeteket a támogatás odaítélésérıl.
Határidı:
2013. június 10.
Felelıs:
Némedi Lajos alpolgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
3. A Közgyőlés felkéri Némedi Lajos alpolgármestert, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdések elkészíttetésérıl.
Határidı:
2013. június 20.
Felelıs:
Némedi Lajos alpolgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
4. A Közgyőlés felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata nevében írja alá a támogatási szerzıdéseket.
Határidı:
2013. június 30.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
5. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben szereplı
támogatási összegek átutalásáról.
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Határidı:
2013. december 31.
Felelıs:
Dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Scher Ágota irodavezetı
15. A) Megállapodás Papkeszi Község Önkormányzatával a VMJV
Egészségügyi Alapellátási
Intézményi
Központi
Ügyelete
keretében biztosított alapellátási sürgısségi betegellátás
megszüntetésérıl
B) A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke

Porga Gyula polgármester:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Ráczkevi Lajost, Papkeszi Község
Önkormányzatának polgármesterét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
153/2013. (V.31.) határozata
a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Központi Ügyelete keretében
biztosított, Papkeszi lakosságának alapellátási sürgısségi betegellátása
megszüntetésérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Megállapodás Papkeszi Község Önkormányzatával a VMJV Egészségügyi Alapellátási
Intézmény Központi Ügyelete keretében biztosított alapellátási sürgısségi betegellátás
megszüntetésérıl” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (továbbiakban:
VMJV Önkormányzata) elfogadja Papkeszi Község Önkormányzatának
(továbbiakban: Papkeszi Önkormányzata) döntését, a VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézmény Központi Ügyelete keretében, a lakosságuk részére
biztosított alapellátási sürgısségi betegellátás 2013. május 31. napjával történı
megszőntetésérıl. Egyidejőleg a VMJV Önkormányzata, valamint a Papkeszi
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Önkormányzata között 2005. december 2. napján kelt e tárgyú feladat-átvállalási
szerzıdés – közös megegyezéssel - történı megszőntetéséhez, a jelen határozati
javaslat mellékletét képezı megállapodással hozzájárul, és egyben felhatalmazza
Porga Gyula polgármestert a fenti egészségügyi szolgáltatást megszüntetı
megállapodás aláírására.
2. VMJV Önkormányzata felkéri a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
intézményvezetıjét, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltakkal kapcsolatos
szükséges végrehajtási intézkedéseket – a mőködési engedély és a finanszírozási
szerzıdés, valamint az intézményi költségvetés szükséges módosítására - tegye
meg.
Határidı:

1-es pont vonatkozásában: 2013. május 31.
2-es pont vonatkozásában: 2013. június 07.
Felelıs:
1-es pont vonatkozásában: Porga Gyula polgármester
2-es pont vonatkozásában: dr. Kovács Róbert
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetı fıorvos
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
154/2013. (V.31.) határozata
a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta „A
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítása” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a VMJV
Egészségügyi Alapellátási Intézmény, mint költségvetési szerv Alapító Okiratát
Módosító Okiratot a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, 2013. június
1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri dr. Mohos Gábor jegyzıt, hogy a VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és az azt jóváhagyó
közgyőlési határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére.
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Határidı: 2-es pont vonatkozásában: 2013. június 07.
Felelıs: dr. Mohos Gábor jegyzı
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó
16. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl
Elıadó: Dr. Strenner Zoltán
a Közjóléti Bizottság elnöke

dr. Strenner Zoltán képviselı:
Köszönetét fejezte ki azoknak, akik az elıterjesztés készítésében részt vettek. A mai
ülésen már szó volt ékkövekrıl, koronákról. Veszprém városában a szociális és a
gyermekvédelmi tevékenység nem látványos, de nagyon jól mőködik, ami az
elıterjesztésbıl is kiviláglik. Úgy gondolja, hogy a mai ülés elıterjesztései között ez
a királynı.
Porga Gyula polgármester:
Természetes, hogy egy királyi városban ékkövek, királynık vannak. Köszönetét
fejezte ki azoknak, akik részt vettek az elıterjesztés elkészítésében. Ez az
elıterjesztés is olyan, mint a vízszolgáltatás, akkor mőködik jól, ha nincs róla hírük.
Ez a tevékenység legfıbb értéke.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
155/2013. (V.31.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az „Átfogó értékelés
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta és értékelését a határozathoz tartozó
melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
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A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidı: 2013. június 5.
Felelıs:
dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
17. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak
teljes körő szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény
2012. évi tevékenységérıl
Elıadó: Porga Gyula
a VKTT elnöke

Porga Gyula polgármester:
Nem témája az elıterjesztésnek, azonban a Közgyőlés nyilvánossága elıtt szeretné
megköszönni Kisné Lovasi Mária igazgató asszony munkáját, aki nyugdíjba vonult.
A város szociális ellátásának meghatározó alakja volt. Nincs a szociális területnek
olyan szegmense, ahol valamilyen formában ne dolgozott volna. A hátralévı
idıszakban aktív nyugdíjas éveket kívánt. Bejelentette továbbá, hogy a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása legutóbbi ülésén az Egyesített Szociális Intézmény
vezetésével Gyıri Piroskát bízta meg. Igazgató asszonynak sok sikert kívánt az
intézmény élén.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
156/2013. (V.31.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az idıskorúak teljes körő
szociális ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi
tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése „A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása beszámolója az idıskorúak teljes körő szociális ellátását biztosító
Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi tevékenységérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta,
és a beszámolót a határozathoz tartozó melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl tájékoztassa
Társulási Tanács tagjait.
51

Határidı:
2013. június 10.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
18. A.) A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
megállapodásának felülvizsgálata

Társulása

társulási

B.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Elıadó: Porga Gyula
polgármester

Porga Gyula polgármester:
A Közgyőlés napirendje között évente egy alkalommal szerepel a társulások
társulási megállapodásainak módosítása. Tájékoztatta a Közgyőlés tagjait, hogy a
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítását a Közgyőlés 2013. június 27-i ülésén fogja
tárgyalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
157/2013. (V.31.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. május 30-i
ülésén megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
felülvizsgálata” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezető
módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozat kivonatát a
Társulásnak megküldje.
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3.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető Társulási
Megállapodás aláírására.

Határidı:

2013. június 10. Társulási Tanács értesítése a megállapodás
elfogadásáról
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
158/2013. (V.31.) határozata
az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. május 30-i
ülésén megtárgyalta az „Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata” címő
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának egységes szerkezető módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozat kivonatát a
Társulásnak megküldje.

3.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető Társulási
Megállapodás aláírására.

Határidı:

2013. június 10. Társulási Tanács értesítése a megállapodás
elfogadásáról
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezetı
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19. Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött
ellátási szerzıdésekben foglaltak megvalósulásáról 2012. évben
Elıadó: Máhl Szabolcs
ügyvezetı igazgató

Porga Gyula polgármester:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte B. Kissné Nemes Ágnes
intézményvezetı asszonyt. Köszönetét fejezte ki azért a munkáért, melyet az idıs
ellátás területén végeznek. További sok sikert kívánt ehhez a szép és nemes
feladathoz, mellyel gazdagítják a város szociális kínálatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
159/2013. (V.31.) határozata
az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:
Közgyőlés) „Az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdésekben
foglaltak megvalósulásáról 2012. évben” címő elıterjesztést megtárgyalta, és a
„Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Nonprofit Kft.) beszámolóját a határozathoz tartozó melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyőlés döntésérıl értesítse az
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját.
Határidı:
2013. június 7.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
20. Szabályzat jóváhagyása az állami és önkormányzati fenntartású
intézmények által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
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Brányi Mária alpolgármester:
Az elıterjesztés 14. oldalán található melléklet táblázata folyamatosan bıvíthetı
intézményi és területi listát feltételez. Kérte, hogy a Laczkó Dezsı Múzeum és az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár ebben egyelıre ne szerepeljen.
Katanics Sándor képviselı:
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén az elıterjesztéssel kapcsolatban
némi vita alakult ki. Az ülésen jelen volt Szauer István tankerületi igazgató is. Az
ülésen úgy értelmezte, hogy a KLIK és az Önkormányzat között némi vita van. Az
elıterjesztés 6. oldalán szerepel, hogy „A KLIK-el történt egyeztetések alapján látható
ugyanakkor az is, hogy a legtöbb intézmény különbözı okokkal, sok esetben a kötelezı
feladatellátáshoz szükséges tanítási idın túl is igénybe veszi az épületeket, más nem intézményi
célú foglalkozások céljára is, amelyek részben kötıdnek a kötelezı feladat ellátáshoz, mint a
szülıi értekezletek és fogadó órák, másrészben azonban nem tekinthetjük a közfeladatokhoz
kötıdı használatnak, mint például a szülık bálja vagy az osztálytalálkozók.”. Nem érti,
hogy miért részben kötıdnek a szülıi értekezletek és a fogadó órák a kötelezı
feladat-ellátáshoz. A szülıi értekezletért esetleg majd valamilyen mértékő díjat kell
fizetni a szülıknek? A Bizottság ülésén „kiverte a biztosítékot” az érettségi
találkozók ügye is. Próbálták az álláspontokat közelíteni. Az érettségi találkozókat
legtöbb esetben hétvégén szervezik, de tapasztalt már olyat is, amikor erre péntek
délután került sor. Volt arra is példa, amikor az iskola nyitva tartási idejében
jelentek meg érettségi találkozón diákok, találkoztak a pedagógusokkal. Ezekben az
esetekben is akarnak majd térítési díjat kérni a vagyontörvény rendelkezése miatt? A
Piarista Öreg Diákok Baráti Köre rendszeresen találkozik a Lovassy László
Gimnáziumban, évtizedek óta helyet biztosítanak nekik. Ebben az esetben is ki
fogják számlázni a takarítási, világítási költségeket? Eddig az igazgatók könnyebb
helyzetben voltak, hiszen volt az iskoláknak Pedagógia Programja, aminek része
volt az iskolabálok megszervezése. Az iskolabál kimondottan nevelési feladatokkal
párosult, a diákok megtanulták, hogyan kell hagyományos módon bálozni.
Kérdezte, hogy ezek után más elszámolási mód lesz alkalmazva?
Brányi Mária alpolgármester:
A kötelezı feladat-ellátásba beleértendı valamennyi tevékenység, aminek célidıkerete 7-17 óra között van. A kötelezı ellátáson túlmutató tevékenységekhez
idıarányos bérleti díjat kell fizetni, mint ahogy az eddig is történt a legtöbb
intézmény esetében. Az érettségi találkozó költségeket meg kell, hogy térítsék. Nem
csak iskolaépületben lehet érettségi találkozókat, egyéb rendezvényeket tartani, nem
az iskolai feladat-ellátás részét képezik. Ha megnézik a táblázatban szereplı
összegeket, látható, hogy nevetséges nagyságrendrıl van szó.
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Halmay György képviselı:
Az iskoláknak kötelezı szabályzataik vannak, melyekben szerepel az iskolában
tartózkodás rendje. Ezeknek a szabályzatoknak meg kell felelni. A szülıi értekezlet
és a fogadó óra az iskolai élet természetes része. Nyilvánvaló, hogy a szülıi
értekezletért nem kell bérleti díjat fizetni, hiszen az iskola nyitvatartási idején belül
történik. A bizottság ülésén megbeszélték azt is, hogy vannak olyan esetek, amikor
többletköltségek merülnek fel. Egy osztálytalálkozó esetében ez természetes, hiszen
szombaton be kell rendelni a dolgozókat, világítási, főtési költségek jelentkeznek.
Akkor egyetértettek abban, hogy ezt meg kell téríteni. Az iskolában tartózkodás
rendjét az iskola által elfogadott szabályzat határozza meg.
Katanics Sándor képviselı:
Véleménye szerint ez a szóváltás is tökéletesen mutatja, hogy óriási problémák
lesznek. Lehet azt mondani, hogy az iskolai szabályzat útmutatást ad, véleménye
szerint azonban nem. Az intézményvezetık kiszolgáltatottak lesznek. Vannak olyan
fogadó órák, amelyek napközben vannak, van azonban olyan is, amikor este 8 óráig
bent vannak. Nem akar ezeknél a részleteknél leragadni. Azt gondolja, hogy óriási
vita van a KLIK és az Önkormányzat között. Mostanra kiderült, hogy közös lónak
túros a háta, ahogy a közmondás mondja. Valakinek fizetni kell a számlát. Azon
megy a vita, hogy ki, mikor és mit fizet. Bebújnak egy vagyonrendelet mögé,
semmit nem sikerül tisztázni. Az elıterjesztés nem más, mint a probléma
„elmaszatolása”.
Porga Gyula polgármester:
Katanics Sándor képviselı úr egy fontos információnak nincs birtokában. Nem az
intézményvezetı ad bérbe. Milyen teher van az igazgató vállán?
Nagy Piroska képviselı:
Az elıterjesztéshez szorosan kapcsolódik az a probléma, amit felvetett a KLIK
esetében a biztosítás és egyéb szolgáltatások tekintetében. Többször nem volt
megvilágítva elıreláthatóan az a kockázat, ami a közös fenntartás tekintetében
felmerülhet. Ha egy állami fenntartású közoktatási intézmény biztosítást köt, és a
felelısségbiztosítás terhével minden rendezvényre kötelezettséget vállal az ı
biztosítója, nem lehet áthárítani. Ezzel kapcsolatban több probléma jelentkezett
már, amire nincs megoldás. Külföldön egyre inkább teret nyer, hogy azok az
oktatási intézmények, melyek a városban megtalálhatók, a közélet jelentıs
rendezvényei, tehermentesítve az önkormányzati fenntartású intézményeket az
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iskolába összpontosulnak. Ezzel Magyarország teljesen szakított, nem erre próbálja
az intézményhasznosítást, a közoktatási intézmények mőködését elıirányozni,
hanem egy közös megoldásban gondolkodik. Véleménye szerint sok feltétel nincs
tisztázva, különösen a biztosítás tekintetében, erısen vitatott néhány eseményt
ismerve.
Katanics Sándor képviselı:
Vitatkozni itt sem szeretne, de az említett lónak nemcsak két gazdája van, hanem
még több. Tudja, hogy történik a különbözı oktatási intézményekben a termek
kiadása. Kíváncsi lesz, hogyan fog alakulni a bevételi kötelezettség. Teljes a zavar a
felelısségkörök tekintetében. A területnek hirtelen rengeteg gazdája lett, eltelt egy
fél év és nem mőködik a rendszer.
Brányi Mária alpolgármester:
A szabályzat elfogadásával az említett zavarokat szeretnék helyre tenni. Tudomásul
kell venni, hogy az épületek tulajdonosa az Önkormányzat. A KLIK-kel való
zavartalan együttmőködés keretében a kötelezı feladat-ellátáshoz az épületek reggel
7 órától délután 17 óráig ingyenesen használhatóak. Az ezen túli idıszakban
minden bérlınek az általa igényelt szolgáltatás díját ki kell fizetni. Ha ezt egy vagy
több intézményvezetı nem kívánja figyelembe venni, várja képviselı úr konkrét
írásos jelzéseit az üggyel kapcsolatban. Az anomáliákat ki fogják vizsgálni. Örülnek
annak, ha az épületnek vannak használói, de kérik, hogy az erre vonatkozó
költségeket az épület használói térítsék meg. Nem szeretnék, ha konfliktus lenne,
viszont ami nem kapcsolódik a szakmai körhöz, ott térítési díj fizetését tartják
szükségesnek, mint ahogy ezt a törvényi rendelkezés is megfogalmazza.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
160/2013. (V.31.) határozata
szabályzat jóváhagyásáról az állami és önkormányzati fenntartású
intézmények által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta
„Szabályzat jóváhagyása az állami és önkormányzati fenntartású intézmények által használt
önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatban” címő elıterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2013. július 1-jei
hatálybalépéssel jóváhagyja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a az állami és önkormányzati fenntartású intézmények által használt
önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról szóló szabályzatát a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítésért felelıs köztisztviselı:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı: 2013. július 1.
21. Döntés települési értéktár létrehozásáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester

Forgóné Kelemen Judit képviselı:
Kérdezte, hogy mit lehet tudni a Települési Értéktár Bizottságról? Kik lesznek a
tagjai, a mőködésük folyamatos lesz-e? Kérdezte továbbá, hogy a kulturális
koncepció kialakításában lesz-e lehetıség a Települési Értéktár Bizottság
bevonására?
Brányi Mária alpolgármester:
A Közgyőlés a döntéssel egy elvi utat indít el. A Települési Értéktár Bizottság
munkájának menetérıl egy elıterjesztés fog a testület elér kerülni, reményei szerint
a Közgyőlés szeptemberi ülésére. Meg fogják vizsgálni, hogy lehet a kulturális
koncepció elkészítésébe bevonni, próbálják majd a két területet szinkronba hozni.
Örömét fejezte ki, hogy a magyar nemzeti érték gondozását, ápolását ilyen magas
szinten fogják gyakorolni az egész országban.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
161/2013. (V.31.) határozata
települési értéktár létrehozásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Döntés települési értéktár létrehozásáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése létrehozza
Veszprém Megyei Jogú Város Települési Értéktárát.

2.

A Közgyőlés felkéri Brányi Mária alpolgármestert, hogy a Veszprémi
Települési Értéktár Bizottság felállítását készítse elı, és a Települési Értéktár
Bizottság felállításáról szóló elıterjesztést a 2013. szeptemberi Közgyőlés elé
terjessze be.

3.

A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a Veszprém Megyei
Közgyőlés elnökét a döntésrıl tájékoztassa.

Határidı: 2-es pont vonatkozásában: 2013. szeptember 15.
3-as pont vonatkozásában: 2013. június 30.
Felelıs:
Brányi Mária alpolgármester
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı:
Szödényi Kinga irodavezetı
22. Döntés a veszprémi 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György
u. 8.) megvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításáról
Elıadó: Brányi Mária
alpolgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelen
lévı 17 tagja 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
162/2013. (V.31.) határozata
a veszprémi 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u.8)
megvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a
„Veszprémi 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u.8) megvásárlásával
kapcsolatos adásvételi szerzıdés módosításáról” címő elıterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
48/2013 (II.28.) számú határozatával elfogadott adásvételi szerzıdésnek a
határozat 1. melléklete szerinti módosítását.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza
Porga Gyula polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi szerzıdés módosítását az
1. melléklet szerinti tartalommal aláírja.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı:
Józsa Tamás kabinetfınök, csoportvezetı
Határidı: 2013.06.10.
23. Véleménynyilvánítás az Önkormányzat által mőködtetett oktatási
intézmények átszervezésével kapcsolatban
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Porga Gyula polgármester:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Szauer István tankerületi igazgató urat.
Katanics Sándor képviselı:
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén egy polémia volt a Hriszto Botev
Általános Iskola és a Felsıörsi Általános iskola közötti együttmőködés
vonatkozásában. Az ülésen úgy értelmezte, hogy a KLIK eredeti állásfoglalása
megváltozott. Kérdezte, hogy errıl kaphatna-e felvilágosítást?
Szauer István tankerületi igazgató:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Felsıörs esetében a vagyonhasználati
megállapodást nem tudták megkötni az Önkormányzattal. Az Önkormányzat és a
KLIK között volt egy vita, ami arról szólt, hogy az iskolai funkciók ellátását az
Önkormányzat korlátozni óhajtotta, ezért született ez a javaslat. Az Önkormányzat
ezt a nézetét felülvizsgálta. Úgy tőnik, hogy a megállapodást meg tudják kötni, nem
a KLIK álláspontja változott meg, hanem a megyei tankerület javaslata. A
kérdésben a Felsıörs Község Önkormányzatával, valamint a bizottságon kialakított
véleménnyel egyetért.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
163/2013. (V.31.) határozata
a Veszprém Megyei Pannon TISZK szakképzı intézményeinek
integrációjáról szóló javaslat véleményezésérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése tudomásul veszi
a Veszprém Megyei Pannon TISZK szakképzı intézményeinek átszervezését a
szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen 2013. szeptember 1-jétıl.
2. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a közgyőlési határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületének igazgatója részére.
Határidı: 2-es ponthoz: 2013. május 31.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta
a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
164/2013. (V.31.) határozata
a Veszprém Megyei Szakszolgálat átszervezésérıl szóló javaslat
véleményezésérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése tudomásul veszi
a Veszprém Megyei Szakszolgálat átszervezését a pedagógiai szakszolgálati
intézmények mőködésérıl szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 3. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen 2013. szeptember 1-jétıl.
2. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a közgyőlési határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületének igazgatója részére
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Határidı: 2-es ponthoz: 2013. május 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı
határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
165/2013. (V.31.) határozata
a Hriszto Botev Általános Iskola átszervezésérıl
szóló javaslat véleményezésérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nem támogatja,
hogy a mőködtetésében lévı Hriszto Botev Általános Iskola tagintézményeként
mőködı felsıörsi Malomvölgy Általános Iskola 2013. szeptember 1-jétıl a
Vörösberényi Általános Iskola tagintézményeként mőködjön tovább.
2. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a közgyőlési határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületének igazgatója részére
Határidı: 2-es ponthoz: 2013. május 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
A Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta
a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
166/2013. (V.31.) határozata
a herendi és a nagyvázsonyi alapfokú mővészetoktatási intézmények
átszervezésérıl szóló javaslat véleményezésérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése egyetért azzal,
hogy a Herendi Általános Iskola és a Kinizsi Pál Általános Iskola (Nagyvázsony)
2013. szeptember 1-jétıl a Csermák Antal Alapfokú Mővészeti Iskola
(Veszprém) telephelyeként mőködjön.
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2. A Közgyőlés felkéri Porga Gyula polgármestert, hogy a közgyőlési határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi
Tankerületének igazgatója részére
Határidı: 2-es ponthoz: 2013. május 31.
Felelıs:
Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
24. Köznevelési-fejlesztési terv véleményezése
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester:
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. május 29-én rendkívüli ülés
keretében tárgyalta az elıterjesztést, ahol konszenzus született. Kérte a Közgyőlés
tagjait, hogy a fejlesztési tervet véleményezzék, mely jelenleg munkaanyag, a
késıbbiek során változni, alakulni fog tartalomban. Szeretnék, ha kiegészülne az
intézmények által megfogalmazott javaslatokkal, melyeket a Hivatal begyőjtött az
oktatási intézmények vezetıitıl. Elıterjesztıként a határozati javaslat módosítását
kérte. A határozati javaslat 3. pontja a következı lenne: „A Közgyőlés felkéri az
Oktatási Hivatal Elnökét, hogy a véleményeket a végleges köznevelési fejlesztési terv készítésénél
vegyék figyelembe, a javaslatokat lehetıség szerint építsék be.” A kiküldött határozati javaslat
3. pontja 4. pont lesz. Kérte a Közgyőlést, hogy a módosított határozati javaslatról
döntsenek.
(Czaun János képviselı úr 11 óra 22 perckor, dr. Strenner Zoltán képviselı úr 11 óra 23
perckor elhagyta az üléstermet. A jelen lévı képviselık száma: 15 fı.)
Katanics Sándor képviselı:
A munkát nem kívánja gátolni, azonban megijesztette az, amit az intézményvezetıi
kör a feladatellátási tervvel kapcsolatban jelzett. Az elıkészítés során súlyos szakmai
hibák történtek. Ezt elismerték azok is, akik ehhez a területhez értenek. Az
intézmények kihasználtsági fokát jelentısen alábecsülték. A közoktatási
intézményekben a szaktantermeket egy szaktárgy oktatásához használnak ilyen
módon a szaktantermi ellátottság az osztálytermeken túl átlagon felüli. Ha a bekért
adatok alapján csak számként tekintik és elosztják egymással, akkor az iskola
kihasználtsága 47 %-ra jön ki. A városban mőködı iskolák kihasznátsága 100 %-os.
Az alapfokú oktatási intézményekben kénytelenek azzal szembesülni, hogy a
maximális osztálylétszámokat túllépik. Intı jelnek tartja, hogy az elıkészítık erre
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nem figyeltek, mert ez rossz döntésekhez is elvezethet. Bízik abban, hogy
figyelembe fogják venni az intézményvezetık javaslatait, de fél attól is, hogy olyan
koncepciót fognak kialakítani, ami oda fog vezetni, hogy közoktatási intézményeket
fognak összevonni. Kérte, hogy figyeljenek oda, hiszen nem oly rég még ezen
intézmények fenntartója volt az Önkormányzat. Nehogy elıforduljon az, hogy a
városban mőködı intézmények egy része megszőnik vagy átstrukturálódik.
Forgóné Kelemen Judit képviselı:
Nem értette annak az okát, hogy a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság miért
rendkívüli ülés keretében tárgyalta az elıterjesztést. A terv 2013. május 3-ától
elérhetı volt. A következı alapvetéseket emelte ki: az intézmények
véleményezhették a tervet, voltak, akik kifogásolták, hogy rövid idı állt
rendelkezésre a vélemény kialakítására. Kifogásolták az intézmények kihasználtsági
mutatóit, az óvodák esetében a csoportszobák mérete és létszám közötti
összefüggéseket vetették fel, adott esetben óvodabıvítésekre lesz szükség.
Kiemelték az integrált nevelés személyi, tárgyi feltételeit. A kihasználtsági mutatókat
tekintve az SNI-s gyerekek ellátása nem jelenik meg az adott táblázatokban,
statisztikákban. Igény lenne az alacsonyabb csoportlétszámra. A szakképzés terén a
munkaerıpiac és a képzésnek az összehangolására, a munkavállalók és munkáltatók
folyamatos együttmőködésére nagyobb hangsúlyt kellene fordítani. A
szakközépiskolai képzésben vissza kellene térni ahhoz a régi rendhez, hogy egy
szakközépiskola valóban egy használható szakmát is adjon. Kormányzati szinten
sokat emlegetett agrárium fejlesztése nem igazán jelenik meg a szakképzésben.
Véleménye szerint az agrárképzés szerkezetét és színvonalát javítani kellene. Az
egészségügy, az egészségügyi dolgozók utánpótlása középszinten szintén
alulreprezentált. Az OKJ-s képzésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az oktatás
színvonalában nagy különbségek vannak. Felmerül a kérdés, hogy a magán vagy az
állami képzéseket szeretnék-e preferálni? A túlreprezentált szakmacsoportokat felül
kellene vizsgálni. 2014. szeptember 1-jétıl belép a kötelezı óvodáztatás, 3 éves
kortól a gyerekeknek óvodába kell járni. Ez okozhat-e bármilyen problémát
Veszprém városában?
Gerstmár Ferenc képviselı:
Több minden elhangzott képviselı társai hozzászólásában. Úgy gondolja, hogy a
határozati javaslat néhány pontját érdemes felolvasni azért, hogy élı szóban is
elhangozzék. „A 2. fejezet (A köznevelési feladatellátás 2013/2014. tanévi átszervezésének
javasolt szempontjai) a fejezetcímmel ellentétben szempontokat nem, csak különbözı
jogszabályhelyek felsorolását tartalmazza, valamint a köznevelést érintı jogszabályok kivonatát.
A 3. fejezetben (Megyei köznevelési-fejlesztési terv) nagyon általánosan határozták meg a
2017/2018. tanévig javasolt fejlesztéseket.” Ezek a mondatok önmagukért beszélnek és
mutatják, hogy állami szinten milyen szofisztikált elképzelések vannak a köznevelés
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fejlesztésére, milyen nehéz helyzetben
véleményeznie kell egy ilyen anyagot.

van

az

Önkormányzat,

amikor

Halmay György képviselı:
Gerstmár Ferenc képviselı úrnak elmondta, hogy egyeztettek az Oktatási Hivatal
vezetıjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy ez egy munkaanyag, a végleges terv
2014-re fog elkészülni. A Hivatal által összegyőjtött vélemények be fognak épülni.
Rendkívüli bizottsági ülés megtartására azért került sor, mert nem minden
intézménytıl érkezett meg a véleményezés. Mindegyik köznevelési intézmény
véleménye egyaránt fontos azért, hogy teljes körő képet tudjanak kialakítani. Az
ülésen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetıje is elmondta, hogy az
Oktatási Hivatal be fogja építeni a javaslatokat, ezért került be a határozati
javaslatba is.
Porga Gyula polgármester:
Egy korábbi napirendi pont tárgyalásánál már elmondta, hogy az Önkormányzatnak
óvodaépítı ambíciói vannak. 10 csoport elhelyezését sikerült megoldani. Jó esély
van arra, hogy lesz 10 olyan helyiség, ahol 10 csoportot tudnak majd fogadni. A
robbanásszerő gyermekszületés jelen körülmények között nehezen képzelhetı el. A
beérkezı magasabb létszámot fogják tudni fogadni. Az Önkormányzat nem
óvodákat zár be, hanem óvodákat épít. Bízik abban, hogy lesz gyermek, aki ezekbe
az intézményekbe fog járni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
167/2013. (V.31.) határozata
a köznevelési-fejlesztési terv véleményezésérıl
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Veszprém
megyére és a Veszprém városra vonatkozó köznevelési-fejlesztési tervvel
kapcsolatosan az alábbi véleményt alakította ki:
- A 2. fejezet (A köznevelési feladatellátás 2013/2014. tanévi átszervezésének
javasolt szempontjai) a fejezetcímmel ellentétben szempontokat nem, csak
különbözı jogszabályhelyek felsorolását tartalmazza, valamint a köznevelést
érintı jogszabályok kivonatát.
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- A 3. fejezetben (Megyei köznevelési-fejlesztési terv) nagyon általánosan
határozták meg a 2017/2018. tanévig javasolt fejlesztéseket.
2. A Veszprém városban mőködı nevelési-oktatási intézmények által megküldött
véleményeket a határozat melléklete tartalmazza.
3. A Közgyőlés felkéri az Oktatási Hivatal Elnökét, hogy a véleményeket a
végleges köznevelési-fejlesztési terv készítésénél vegyék figyelembe és a
javaslatokat – lehetıség szerint – építsék be.
4. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyőlési határozatot, valamint
mellékletét küldje meg az Oktatási Hivatal Elnökének.
Határidı: azonnal
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Angyal Éva irodavezetı
25. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása
Elıadó: Némedi Lajos
alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester:
Az elıterjesztés 2. oldalának elsı mondatában szerepel, hogy „… a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt (VKSZ Zrt.) látja el az intézmények szakmai
feladatainak támogatására irányuló szolgáltatások között az épületek és az infrastruktúra
mőködését és karbantartását.” A „mőködését” szó helyett „mőködtetés” a pontos
megfogalmazás. Az elıterjesztésben három gépkocsi szerepel, ami nem három,
hanem négy gépkocsi. A határozati javaslat mellékletét képezı, egységes
szerkezetbe foglalt szolgáltatásvásárlási szerzıdés 2.4. pontjában „Takarítási, kert- és
parkápolási munkák elvégzése” szerepel. Innen a takarítási munka értelemszerően
kikerül, mert ez a feladat nem a VKSZ Zrt-nél van. A szolgáltatásvásárlási
szerzıdés 7. és 10. pontjában szerepel, hogy milyen idıintervallumban rendezi az
Önkormányzat a VKSZ Zrt-vel a hasznosításból eredı pénzösszegeket. A VKSZ
Zrt. kérte, hogy ez egységesen 15-15 nap legyen. A módosításokkal együtt kérte a
határozati javaslat elfogadását.
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Katanics Sándor képviselı:
A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén még 3 gépjármőrıl volt szó.
Kérdezte, hogy ebbıl hogy lett négy? Úgy látja, hogy nem sikerült idıben tisztázni
azt, hogy ki mit fizet. A Veszprémi Középiskolai Kollégium tulajdonában volt az
Arany János Tehetséggondozó Program részeként egy kisbusz, ami komoly
szerepet töltött be a tehetséggondozó programban a diákok utaztatásában. Ez a
kisbusz elkerült. Tudomása szerint az a legnagyobb probléma, hogy a kisbusz
mőszaki vizsgáját nem finanszírozta senki. Szeretne errıl pontos információt kapni.
Nem volt átgondolva, hogy a gépjármővek mőködtetése hogyan zajlik.
Némedi Lajos alpolgármester:
Hozzászólásában ismertette a négy gépjármő rendszámát, típusát: DCK-881, ez egy
Ford Escort, KJX-347 KIA típusú gépkocsi, a harmadik KDX-762 egy Renault
Traffic, a negyedik gépkocsi rendszáma JKC-433, szintén egy Renault Traffic.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta a
következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
168/2013. (V.31.) határozata
a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi
mőködtetésére irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta „A
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi mőködésre irányuló
szolgáltatásvásárlási szerzıdés módosítása” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel
megkötött intézményi mőködtetésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerzıdés 2.
számú módosítását
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító szerzıdést és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szolgáltatásvásárlási szerzıdést írja
alá.
Határidı: 2013. június 3.
Felelıs: Porga Gyula polgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs köztisztviselı: Józsa Tamás csoportvezetı
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26. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Közgyőlés azt tudomásul
vette.
A Közgyőlés több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester az ülést 11 óra 39
perckor berekesztette. A képviselık zárt ülésen folytatták munkájukat.
k.m.f.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
20/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1.§ (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 4. §-ának /A Közgyőlés
hatáskörei közül a következıket ruházza át a polgármesterre:/ 17-18.pontjának
helyébe a következı rendelkezés lép:
„17. dönt a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott központi
költségvetési támogatás igénylésérıl,
18. az egészségügyi államigazgatási szervnél ellátási érdekbıl kezdeményezi –
új közforgalmú gyógyszertár, vagy fiókgyógyszertár létesítését szolgáló
pályázat kiírását, továbbá megteszi a mőködési engedélyezési eljárásban a
szükséges jognyilatkozatot,”.
2.§ Az Ör.6.§-a /A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Közjóléti
Bizottságra:/helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 6.§ A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Közjóléti
Bizottságra:
1. jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó egészségügyi-, szociális- és
gyermekjóléti intézmények szervezeti- és mőködési szabályzatát, szociális
és gyermekjóléti intézmények szakmai programját, valamint jóváhagyja a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsıdék nyári nyitvatartási
rendjét,
2.

dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
intézmények mőködésének törvényességi ellenırzésérıl és a szakmai
munka eredményességérıl szóló beszámoló elfogadásáról, és átfogó
értékelést készít az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról,
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3. ellátja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetıi megbízására irányuló
pályázat kiírásával, a pályázati felhívás tartalmának meghatározásával
kapcsolatos feladatokat, és létrehozza a bíráló bizottságot,
4. az egészségügyi szolgáltatónak nyújtandó önkormányzati támogatás
kivételével meghatározza az egészségügyi szolgáltatóval kötendı feladatellátási és feladatátvállalási, valamint a közremőködıi szerzıdések általános
szerzıdési feltételeit,
5. ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
intézmények vezetıi megbízására irányuló pályázat kiírásával, a pályázati
felhívás tartalmának meghatározásával kapcsolatos feladatokat,
6.

a megbízási díj összegének kivételével meghatározza a megbízási
szerzıdés tartalmát a Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskolával, a
Kapcsolat „96” Mentálhigiénés Egyesülettel, és az Alkohol- Drogsegély
Ambulancia Egyesülettel kötendı megbízási szerzıdést érintıen,

7. jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott közmővelıdési és
közgyőjteményi intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, éves
munkatervét, beszámolóját,
8. jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott mővészeti intézmények
szervezeti és mőködési szabályzatát, lezárt mővészeti évadról szóló szakmai
beszámolóját,
9. ellátja a közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti intézmények vezetıi
megbízására irányuló pályázat kiírásával, a pályázati felhívás tartalmának
meghatározásával kapcsolatos feladatokat, és létrehozza a bíráló
bizottságot,
9. egyetértési jogot
tekintetében,

gyakorol

a

nemzetiségi

alapkönyvtár

kijelölése

10. elfogadja a kiemelt mővészeti együttesek éves beszámolóját.”
3.§

Az Ör.7.§-a /A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságra:/helyébe a következı rendelkezés lép:
”7.§ A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságra:
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1.

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

2.

jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott óvodák továbbképzési
programját,

3.

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

4

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

az Oktatási Hivatal megkeresésére elızetesen véleményezi a köznevelésifejlesztési tervet,

10. meghatározza az Önkormányzati fenntartású óvodákban az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát,
11. meghatározza az Önkormányzati fenntartású óvodák heti és éves
nyitvatartási rendjét,
12. a fenntartó megkeresésére véleményt nyilvánít az Önkormányzat
mőködtetésében lévı intézmények vezetıinek megbízásáról és
megbízásának visszavonásáról,
13. egyetértési jogot gyakorol az Önkormányzat fenntartásában mőködı
óvodák ellenırzésében részt vevı szakértı kijelölésében,
14. oktatásügyi közvetítıi eljárás esetén, egyetértési jogot gyakorol
oktatásügyi közvetítı felkérésével kapcsolatban,

az

15. engedélyezi a nevelési év indításánál, a óvodai csoportokra meghatározott
maximális létszám átlépését legfeljebb húsz százalékkal, továbbá ha a
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nevelési év során az új gyermek felvétele miatt a maximális létszám
átlépése indokolt, kivéve, ha a létszámnövelés az alapító okiratban
meghatározott létszámot érinti,
16. a kormányhivatal megkeresésére elızetesen véleményezi a következı
nevelési évre szóló megyei ellenırzési tervet,
17. megtárgyalja az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák
vezetıinek az intézmény tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját és
értékeli az intézmények pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
18. a szolgáltatási díj összegének kivételével meghatározza az ifjúsági irodai
szolgáltatások ellátására kötendı szerzıdés tartalmát.”
4.§ Az Ör 8.§-ának /A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottságra:/2.pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„2. jóváhagyja:
2.1. az önállóan mőködı és gazdálkodó, és az önállóan mőködı
költségvetési szerv közötti,valamint
2.2. az önállóan mőködı és gazdálkodó, és az önállóan mőködı és
gazdálkodó,de gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési
szerv közötti
megállapodást, amely a munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
rögzíti,”
5.§ Az Ör 10. §-a / A Közgyőlés hatáskörei közül a következıket ruházza át a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottságra/a következı 7.ponttal egészül ki:
„7. elfogadja a Kolostorok és Kertek Kft. éves szakmai beszámolóját.”
6.§ Az Ör.53. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell:
a) a közgyőlési meghívót,
b) a tárgyalt elıterjesztéseket,
c) a megalkotott rendeleteket és elfogadott határozatok mellékleteit,
d) a Közgyőlés hatáskörébe tartozó választások eredményérıl szóló
jegyzıkönyvet,
e) az interpellációk, kérdések, napirend elıtti felszólalások szövegét,
f) indítványok és sürgısségi indítványok szövegét és indokolását,
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g)

a népszavazást kezdeményezı dokumentumokat.”

7.§ Az Ör. 1.melléklete /A Közgyőlés bizottságainak és a településrészi önkormányzatok
feladatköre 3 .pontjának /Köznevelési , Ifjúsági és Sport Bizottság /3.1.alpontja
helyébe a következı rendelkezés lép:
„3.1.

Elıkészíti
az
óvodák
létrehozásával,
átszervezésével,
megszüntetésével,
feladatának
megváltoztatásával,
nevének
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával,
vezetıjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggı közgyőlési döntést. Beszerzi az intézmény alkalmazotti
közösségének, szülıi szervezetének, nemzetiségi nevelésben részt
vevı intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat
véleményét.”
8. § Az Ör.5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör.12. §-a

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez
841112-1

Önkormányzati jogalkotás

360000-1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000-1

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése

381101-1

Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített
begyőjtése, szállítása, átrakása

382101-1

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

412000-1

Lakó- és nem lakó épület építése

421100-1

Út, autópálya építése

421300-1

Híd, alagút építése

429900-1

Egyéb m.n.s. építés

430000-1

Speciális szaképítés

493102-1

Városi és elıvárosi közúti személyszállítás

493909-1

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

522001-1

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

552001-1

Üdülıi szálláshely-szolgáltatás

559011-1

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára

559012-1

Kollégiumi szálláshelynyújtás felsıoktatásban részt vevı
hallgatók számra

660002-1

Egyéb pénzügyi tevékenység

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

692000-1

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység

711000-1

Építészmérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás

749020-1

Meteorológiai szolgáltatás

750000-1

Állat-egészségügyi ellátás

811000-1

Építményüzemeltetés

813000-1

Zöldterület-kezelés

841124-1

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841127-1

Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

841133-1

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841143-1

A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése
területi szinten

841154-1

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

841163-1

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés

841169-1

M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások

841191-1

Nemzeti ünnepek programjai

841192-1

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841231-1

Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

841232-1

Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

841235-1

Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása
és szabályozása

841238-1

Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

841239-1

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlıséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggı feladatok helyi igazgatása és szabályozása

841402-1

Közvilágítás

841403-1

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842155-1

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842421-1

Közterület rendjének fenntartása

842422-1

Igazgatásrendészet

842428-1

Bőnmegelızés
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842521-1

Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842531-1

A polgári védelem ágazati feladatai

851000-1

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása

852000-1

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása

853000-1

Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása

854314-1

Szociális ösztöndíjak

856000-1

Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása

860000-1

Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex
fejlesztési támogatása

862000-1

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési
támogatása

862231-1

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869045-1

Kábítószer-megelızés programjai, tevékenységei

869046-1

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelızésének
programjai, tevékenységei

869047-1

Komplex egészségfejlesztı, prevenciós programok

869052-1

Település-egészségügyi feladatok

870000-1

Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek,
programjainak komplex támogatása

879039-1

Egyéb szociális ellátás bentlakással

882111-1

Aktív korúak ellátása

882113-1

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114-1

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882116-1

Ápolási díj méltányossági alapon

882117-1

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118-1

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

882119-1

Óvodáztatási támogatás

882121-1

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
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882122-1

Átmeneti segély

882123-1

Temetési segély

882124-1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129-1

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201-1

Adósságkezelési szolgáltatás

882202-1

Közgyógyellátás

882203-1

Köztemetés

889101-1

Bölcsıdei ellátás

889201-1

Gyermekjóléti szolgáltatás

889912-1

Szenvedélybetegek nappali ellátása

889921-1

Szociális étkeztetés

889922-1

Házi segítségnyújtás

889924-1

Családsegítés

889942-1

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943-1

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889969-1

Egyéb speciális ellátások

890121-1

Fizikai és információs akadálymentesítést segítı
programok, támogatások

890216-1

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk

890222-1

Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok,
valamint támogatásuk

890301-1

Civil szervezetek mőködési támogatása

890302-1

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890421-1

Segélytelefonok, szolgálatok mőködtetése

890441-1

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás

890442-1

Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása

890443-1

Egyéb közfoglalkoztatás
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890505-1

Helyi közösségi tér biztosítása, mőködtetése

890506-1

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása

890509-1

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása

900400-1

Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910123-1

Könyvtári szolgáltatás

910201-1

Múzeumi győjteményi tevékenység

910203-1

Múzeumi kiállítási tevékenység

910411-1

Növény- és állatkertek mőködtetése, a belépés és
látogatás biztosítása

910501-1

Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

910502-1

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése

931102-1

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

931201-1

Versenysport-tevékenység és támogatása

931204-1

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931301-1

Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

931903-1

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

932919-1

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

940000-1

Közösségi, társadalmi tevékenység

960302-1

Köztemetı-fenntartás és mőködtetés

”
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138.§
(1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2.§ tekintetében a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (5) bekezdése g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 67.§-a / A polgármester hatásköre:/a következı 30. ponttal egészül ki:
„30. a viziközmő-szolgáltatásról szóló törvény alapján - az önkormányzati
tulajdonban lévı viziközmő vagyont érintı- nem állami vagy
önkormányzati beruházással kapcsolatosan jognyilatkozat megtétele,
szerzıdés megkötése.„
2.§ (1) Az Ör. 71.§ (1) bekezdése / Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
közbeszerzésekrıl szóló törvény alapján a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. részére következı - a közbeszerzésekrıl szóló törvény szerinti
szolgáltatásnak minısülı - tevékenységek végzésére kizárólagos jogot biztosít:/ a
következı 11. ponttal egészül ki:
„ 11.Nem veszélyes-hulladék lerakó utógondozása. „
(2) Az Ör.71.§-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekrıl
szóló törvény alapján a Bakonykarszt Víz-és Csatornamő Zrt. részére
következı - a közbeszerzésekrıl szóló törvény szerinti szolgáltatásnak
minısülı - tevékenységek végzésére kizárólagos jogot biztosít:
1. Zárt csapadékcsatornák és tartozékai üzemzavarának elhárítása.”
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(3)

Az Ör.71.§-a a következı (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekrıl
szóló törvény alapján a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı
és Kulturális Szolgáltató Kft. részére következı - a közbeszerzésekrıl
szóló törvény szerinti szolgáltatásnak minısülı - tevékenységek
végzésére kizárólagos jogot biztosít:
1. Városi kulturális nagyrendezvények megszervezése és lebonyolítása,
amely kiterjed a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezésekre
és Veszprém Megyei Jogú Város jeles napjaihoz kötıdı kulturális
rendezvényekre.”
3.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 2.§ (3) bekezdése hatályba lépésének feltétele, hogy a Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.-t a
Veszprémi Törvényszék, mint cégbíróság a cégnyilvántartásba bejegyezze.
(3) Hatályát veszti az Ör.66. § (5) bekezdése.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
22/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közúti
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1)bekezdésében, a 2. §
tekintetében a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e)
pontjában, a 3. § tekintetében a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(5) bekezdés a) pontjában, az 4. § tekintetében a közúti közlekedésrıl szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1.§ Veszprém város fizetı parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§-a a
következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A parkolás megkezdését követıen a mobiltelefonos parkolást azonnal el
kell indítani, a gépjármővet csak a visszaigazoló SMS megérkezését
követıen lehet a parkolóban hagyni.„
2. § (1) Az Ör. 13. §-ának a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„a) Közigazgatási, és közfeladatot ellátó szervek közül :
aa) Rendırség,
ab)Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
ac) Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
ad) Állami Számvevıszék,
ae) Veszprém Járási Ügyészség,
af) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
ag)Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületi Veszprémi
Igazgatósága,
ah) Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
ai) MH 54. Veszprém Légtérellenırzı Ezred, és
aj) MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítı Parancsnokság
a megkülönböztetett jelzés használatát biztosító eszközzel nem
rendelkezı szolgálati gépkocsikra, költségvetési szervenként legfeljebb
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négy darab forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet
megvásárlására,”
(2) Az Ör. 13. §-a a következı h) ponttal egészül ki:
„h) a Veszprém Megyei Kormányhivatal és szakigazgatási szervei
tulajdonában és használatában lévı személygépkocsikra legfeljebb
tizenkét darab forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet
megvásárlására.”
3. § Az Ör. 15. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„15. § (1) Azok a természetes személyek, akik a 11.§ alapján kedvezményes
lakossági bérletre nem jogosultak, a teljes áru bérletet 30%
kedvezménnyel vásárolhatják meg.
(2) A 10.§ (3) bekezdése szerinti kedvezmény érvényesítése során az
(1) bekezdés alapján csökkentett bérlet árát kell figyelembe venni.”
4. § (1) Az Ör. 1.melléklet 1. pontja a következı szövegrésszel egészül ki:
„Vitéz utca”
(2) Az Ör. 1.melléklet 4. pontja a következı 4.10. ponttal egészül ki:
„4.10.Vitéz utca”
5.§ (1) Az Ör. 2. mellékeltének 2. pontjában foglalt táblázat B:2.2 és C:2.2. mezıje
helyébe a rendelet 1.mellekletének 1.pontja lép.
(2) Az Ör. 2. mellékletének 6. pontja helyébe a rendelet 1.mellekletének
2.pontja lép.
6.§ Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.
Porga Gyula
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május 31.
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1. melléklet Veszprém városfizetı parkolási rendszerének szabályozásáról
szóló 30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelethez
1.
(B
15 napon belüli befizetés
esetén)

(C
15 napon túli befizetés
esetén)

2.160,-Ft

7.200,- Ft

(2.2. Zöld zóna)

2.
A
Bérlet típus
6.1.

Kedvezményes lakossági bérlet

6.2.

Társasházi bérlet

6.3.

Intézményi bérlet

6.4.

Országgyőlési képviselık, helyi
önkormányzati képviselık, külsı
szakértık részére

B
Éves bérlet
Bruttó
8.500,8.500,-

C
Negyedéves bérlet
Bruttó
2.200,2.200,-

8.500,8.500,-
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Melléklet a 138/2013. (V.31.) határozathoz

Veszprém Megyei Jogú Város
Kulturális koncepciója
– részlet/munkaközi változat –
2013. május

„A várost és a városiasságot nem kényszer teremti, hanem közvetlen ösztön: elképzelhetı, hogy az emberek
védekezésbıl, vagy gazdasági okból megerısített helyre tömörülnek, ez azonban még nem város. A városi lét
lehetıségéhez feltétlenül szükséges, hogy az emberben a szociabilitás hajlama meglegyen… Nyugaton a közösség
alapja a kollektív hierarchia. A társulási ösztön csak úgy ébredhet, ha az ember mindenkire egyaránt érvényes
értékek rangsorát felismeri. …. A társulási ösztön azonban kultúra-ösztön, és ez teremti meg a szerves együttélés
lehetıségét, ami a város…”
Hamvas Béla
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Bevezetı
A kultúra fogalmára számos – túlzás nélkül állíthatjuk -, kötetekben, ha nem könyvtárban
mérhetı meghatározás létezik. De bármely oldalról is próbáljuk megközelíteni, mindegyik
visszavezethetı a valamibıl valamivé alakítás, át- és megformálás, azaz a latin szó – colere –
eredeti, ’mővel’ jelentésére. Mondhatjuk tehát röviden: a kultúra a mőveléssel és mővelıdéssel
létrejött tárgyi és szellemi dolgok összessége. Magába foglalja a tárgyi világot, az emberi viszonyok
rendjét, a társadalmat és a politikát, a gazdaságot, a nyelvet, a vallást, a filozófiát, az erkölcsöt, a
jogot, a tudományt és a mővészetet: minden emberi értéket, s a mindezeket elıállító és közvetítı
tevékenységeket.
Amikor Veszprém kulturális portréját kívánjuk megrajzolni, jövıbeni arcát megtervezni
(szerényebben: felvázolni), nem vagyunk könnyő helyzetben. Nemcsak azért, mert Veszprém a
történelmi és természeti adottságai következtében méretéhez, lakóinak számához képest
általában „többet nyújt”, így több figyelemre is tarthat számot a kulturális élet és a turizmus
területén a hasonló nagyságú városok között. Ez, noha fontos, mégiscsak külsı szempont, s
nekünk eminensül önmagunk és városlakó utódaink számára kell jó és felelıs válaszokat,
célokat és cselekvéseket meghatároznunk.
Annál is inkább, mivel mára nyilvánvalóvá vált: a kezünk alatt most alakítani szándékozott
nemes és érzékeny anyag, nemzeti és – fıként - helyi kulturális örökségünk összessége a
hagyományos, korábbi pozíciójához képest jelentısen felértékelıdött. Nyilvánvalóvá vált, a
kultúra maga is teremtı erı, olyan potenciál, amelyre lehet és kell is alapozni. Mind az egyének,
mind egy érdekközösség – nevezzük így az egy városban lakókat – számára a jelenben
élhetıbb életet (élhetı: mint emberhez méltó, egyszersmind fenntartható), a holnapra
tekintve, az örökül kapott értékekkel való felelıs gazdálkodás jegyében pedig jól
megragadható és - hisszük, hinnünk kell! -, meg is valósítható célokat kínál. Más út, ennek
alternatívája, nincs.

1. Helyzetértékelés
Veszprémrıl átfogó, általános jellemzésként elmondható, hogy a meghatározó szempontokból
kiváló, legalább az átlagos szintet elérı, vagy inkább azt meghaladó adottságokkal rendelkezik.
Változatos, irigylésre méltó természeti környezettel, közszolgáltatások tekintetében rendezett
intézményi infrastruktúrával, figyelemre méltó iskolakultúrával, egyetemmel, regionális
tudományos központtal, országos és nemzetközi szinten is érzékelhetı, sokszínő kulturális
örökséggel.
A kultúrára fókuszálva megállapíthatjuk, hogy e területen jelentıs változás indult el, s az
átrendezıdés, intézmények, szervezetek újrapozícionálása jelenleg is zajlik. Felerısödött a civil
szervezıdés, tevékenyebbé váltak a kisebbségi, jelenleg nemzetiségi önkormányzatok.
Mennyiségileg és minıségileg is gyarapodott az amatır mővészeti tevékenység. Érzékelhetıen
növekedett a város tradíciói, jelene, kulturális rendezvényei és környezete iránt a lokális, a hazai és
külföldi érdeklıdés. Az ezredforduló után a nemzetközi tendenciát követve a város határain
messze túlmutató fesztiválok, nagyrendezvények meghatározó szerephez jutottak. Szorosan
összefügg mindez a kulturális turizmusra építı turisztikai fejlesztési elképzelésekkel, kultúra és
turizmus kölcsönösen erısítik egymást. Zajlik ezzel együtt és ennek mintegy szerves részeként az
új városarculat kialakítása, egységessé tétele. Fennmaradt – ha változásokkal is - a város
közmővelıdését szolgáló intézményrendszer, emellett a teljes kulturális intézményhálózat
jelentısen bıvült. Pályázati lehetıségek segítik a mőködés objektív feltételeinek javítását és a
közmővelıdés tartalmi javítását. A város életében a kereszténység – úgy is, mint kulturális
örökség -, központi, meghatározó elem. Veszprém történelme, kultúrája, nemzetközi orientációja
nem megérthetı a keresztény hit és kultúra jelenvalósága nélkül.
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Veszprém gazdag kulturális értékekben: az értéket teremtı és közvetítı intézményekben,
közösségekben, individuumokban egyaránt. Fontos, hogy e gazdag és megtartó, identifikáló erejő
teljesítményt összegezzük, hogy ebben rejlı lehetıségeinket felismerve, erre alapítva tudjuk
elvárásainkat és céljainkat vizionálni, vállalásainkat és feladatainkat megfogalmazni.
1.1 Általános jellemzés, adottságok
1.1.1 Veszprém nemcsak geográfiailag, de társadalomföldrajzi szempontból is a Balaton által
kettészelt Észak-Dunántúl szívében fekszik. A Balaton és a Bakony közelsége Veszprém
kulturális identitásának vázlatában fontos, de nem kizárólagosan meghatározó szerepő. Egyszerre
érvényesül közelségük és távolságuk pozitív hatása. A város e két tájegység között elhelyezkedve,
mindenkori állami/közigazgatási, egyházi, gazdasági és kulturális központi szerepére alapozva, azt
mintegy tovább erısítve köti össze e két tájat. Lehetıségei szerint és koronként változó módon
profitál közelségükbıl, de csak épp annyira, hogy nem válik kizárólagos vonásává sem Bakonyközelisége, sem Balaton-vonzódása. Kulturális értelemben folyamatos kölcsönhatásban él a város
e két meghatározó pannóniai tájjal. A benne élık sajátjukként „használják” elsısorban a Balatonfelvidéket, de önmaguk kiterjesztéseként élik meg a nagyjából Zircig, a Bakony szívéig terjedı
hegyvidéket is. Veszprém a legmagasabban fekvı megyeszékhely: felszíne átlagosan 260-270
méterrel található a tengerszint fölött. A városba érkezıt egy hegyek által ölelt síkvidéki város
képe fogadja, amely kép a központ felé közeledve markánsan megváltozik. A Séd folyó
kanyargásával a fennsíkot feldarabolta, s a városon belül nem ritkán 30–40 méteres
szintkülönbségeket alakított ki. Az így tagolt területek mind földrajzi mind kultúrtörténeti
értelemben városrészeket alkotnak, melyeket – a 21. században ugyan már csak geográfiai
értelemben – a Séd és mellékvízfolyásainak mélyvonulatai választanak el.
1.1.2 Öregedı társadalomban élünk, így van ez helyi szinten is. Veszprém megyét megközelítıleg
360 ezer ember lakja, ebbıl a megyeszékhely mintegy 60 ezer fıt számlál. A korösszetétel
változásában e tájon is az országoshoz hasonló tendenciák figyelhetık meg. A 18 év alatti
népesség aránya a teljes lakossághoz képest lassan csökken (megyei szinten a 2006-os 18,31%-ról
2011-re 16,76%-ra esett vissza). Ugyanilyen mértékő csökkenés figyelhetı meg a 19-59 évesek
között is, míg az idısek esetében növekedett az arány, Veszprém megyében 20,64%-ról 22,9%-ra,
a megyeszékhelyen pedig még nagyobb az emelkedés, 19,46%-ról 22,62%-ra.
Ezt a trendet támasztja alá a KSH elmúlt év júliusában megjelent összefoglaló jelentése, amely a
megyei jogú városok népességadataival foglalkozik. A jelentés szerint a 23 megyei jogú városból
csak 4 város esetén sikerült megırizni a népesség növekedését. A vándorlási különbözet és a
születési ráta idısoros mutatói alapján ez a 4 város sorrendben: Érd, Sopron, Kecskemét és
Veszprém. Az összes többi nagyvárosban fogy a népesség Magyarországon.
Ebben a nagyon fontos mutatóban Veszprémnek sikerült megelıznie a megyei jogú városok
87%-át, olyan nagy ipari központokat, mint Gyır vagy Székesfehérvár és olyan nagy vidéki
egyetemi városokat, mint Pécs, Szeged vagy Debrecen, mindezt úgy, hogy a városhoz nem vezet
közvetlenül autópálya.
A jelentés többi részébıl az is kiderül, hogy Veszprémben a népesség korösszetétele és
képzettsége is sokkal kedvezıbb az átlag magyar városhoz képest.
Fenti adatokból nyilván többféle következtetés is levonható. Szempontunkból releváns egyik
megállapítás, hogy a megyeszékhely – meglehet – nem elég vonzó a fiatalok számára. Több
lehetıségre, jobb életkörülményekre, s ami ennek része kell, hogy legyen: jobb, gazdagabb
mővelıdési kínálatra, kulturális szolgáltatásra van szükségük. Másik fontos megállapítás, hogy
ezzel párhuzamosan egy sok szempontból egészen másfajta elvárásnak is meg kell felelnünk.
Nevesül a „maradó”, megnövekedett arányban jelenlévı idıs korosztály másfajta igényeit is ki
kell szolgálni, mi több, részben megnövekedett arányára is tekintettel, lehetıségeit nemcsak
biztosítani, de új területeket megnyitva, bıvíteni is kell.
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1.1.3 Veszprém egészségügyi, szociális, közigazgatási, intézményi struktúrájáról
területenkénti áttekintés nélkül, általánosságban kijelenthetı, hogy a „jó” illetve „megfelelı”
minısítésnél gyengébb jelzı egyik területre sem jellemzı. S ez nem elhanyagolható tényezı.
Egyrészt a szolgáltatásokat használók komfortérzete, megelégedettsége miatt. Másrészt e
szolgáltatások legkevesebb mőködıképes, elfogadható színvonala feltétele is annak, hogy a
különbözı szakterületek szembeállításának kockázata nélkül lehessen a kulturális területet elıtérbe,
helyzetbe hozni. Harmadrészt, de nem utolsósorban e szolgáltatások természetszerőleg
beletartoznak a kultúra tágabban értelmezett fogalmába, a mindennapi kultúrának vagyis „A”
kultúrának szerves részét képezik.
1.1.4 Veszprém ma ismert története során mindig iskolaváros, a térség oktatási központja
volt. Idıben is, iskolatípusban is gazdag a múltja, jelene, kínálata. A 13. századi káptalani
(székesegyházi) iskolától - az ország elsı fıiskolájától - kezdve a barokk korban néhány szerzetes
tanárral elindított iskolán, a késıbbi piarista nagygimnáziumon át napjaink minden korosztályt és
tudásszintet felölelı kínálatáig: az alsó fokú oktatás-neveléstıl a doktori iskolákat, tudományos
mőhelyeket mőködtetı egyetemi szintig. Tanulságos az a tény, hogy Veszprém a törökkori, majd
a 18. század elején elszenvedett pusztulást, csaknem megsemmisülést az oktatás és kultúra
fejlesztésének útján kerülte el! Napjainkban a közoktatási intézményekben közel 13 ezer
gyermek (óvodáskortól a középiskolásig) ellátása valósul meg. A korábbi önkormányzati, jelenleg
állami fenntartású iskolák mellett egyházi iskolák is találhatók a városban. Jelentıs, számban és
minıségben is a német nemzetiségi oktatás általános és középfokú szinten egyaránt, emellett 1999
óta magyar-francia, 2007 óta magyar-spanyol kéttannyelvő képzés is folyik a Vetési Albert
Gimnáziumban. Az alapfokú mővészeti, zenei oktatás nagy hagyományokkal rendelkezı, majd
százesztendıs intézménye a Csermák Antal Zeneiskola, míg a középfokú zenei oktatás a
Dohnányi Ernı Zenemővészeti Szakközépiskolában zajlik. Tanárai és végzett diákjai alkotják a
Mendelssohn Kamarazenekart, a város egyik kiemelt minısítéső, világot járó, jóhírünket terjesztı
együttesét. A két mővészeti intézmény a 2012/13-as tanévet összevontan, Veszprémi
Zenemővészeti Iskola néven kezdte meg. Országosan is ismert a Táncsics Mihály
Szakközépiskola kuriózumnak számító mőemlékfenntartó-technikus képzése. Nagy hangsúlyt
fektetünk a jövı nemzedék lokális ragaszkodásának kialakítására, a veszprémi identitás
erısítésére, a helytörténet tanrendbe illesztett oktatására: Veszprém-történeti tankönyvcsalád
kiadásával, városismereti séták, helytörténeti vetélkedı sorozat rendezésének támogatásával. A
kulturális szokások szempontjából roppant fontos társadalmi réteget alkotnak az oktatásban részt
vevık, akik helyi szinten jelentıs számban kultúra-fogyasztók, ugyanakkor akár a helyi, akár az azt
meghaladó, térségi, országos kulturális szinteken aktív, kultúraformáló szereplık is. Az a tény,
hogy 2013. január 1-jétıl a veszprémi közoktatási intézmények, akárcsak az országban mindenütt,
állami fenntartásba kerültek, nem változtat ezen az erıs szellemi és érzelmi kötıdésen.
Aminthogy nem erodálták ezt a kapcsolódást, sıt bizonyos vonatkozásokban erısítették is a két
évtizeddel ezelıtt visszaállított, vagy újonnan indított egyházi iskolák sem. Napjainkban
Veszprém közoktatás hálózatában 22 általános és középiskolában közel 10 ezer gyermek tanul
1200 pedagógus irányításával.
A veszprémi felsıoktatásban a Pannon Egyetemen és az Érseki Hittudományi Fıiskolán közel
12 ezer hallgató folytat tanulmányokat. Az veszprémi értelmiségnek számaránya, tudása,
befolyása, kulturális fogyasztói szokásai alapján meghatározó szereplıje az egyetemi oktatói kar.
Sajnos kevésbé lép fel kultúra fogyasztóként, még kevésbé aktív résztvevıként az egyetemi
ifjúság. Ez sok szempontból érthetı, valós és akceptálható, gyakran a diákság hatókörén kívül esı
gazdasági és társadalmi folyamatokkal is indokolható, de bizton állíthatjuk, el nem fogadható!
Szükséges pozitív, érdeklıdést serkentı, aktivitást provokáló programokat kidolgozni az egyetemi
és városi közmővelıdési szakemberek, valamint a kulturális élet professzionális szereplıinek
bevonásával, közös gondolkodással.
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1.1.5 Veszprém épített és szellemi öröksége felbecsülhetetlen értékünk, amelynek mi,
kitüntetett helyzetben lévı, szerencsés használói, alig vagyunk valós tudatában. Veszprém
városképét az egyedülálló természeti környezet mellett ezer esztendı mőemléki látvány-együttese
határozza meg. Mindenekelıtt maga a Vár, mely országosan is egyedi történelmi, egyházi, építettés szellemtörténeti értékekkel rendelkezik. S a környezı völgyekben is megtalálható a középkor
számos emléke, a Szent Miklós szeg templomromja, a görög apácák kolostorának romja, a Szent
Margit nevéhez kötıdı domonkos kolostor, vagy a Séd partja, különleges épületeivel, malmokkal,
százévesnél öregebb vendégfogadóival. Helyi védelem alatt 266, egyedi mőemléki védelem alatt
132 ingatlan áll a városban. Mőemléki jelentıségő terület a Várhegy lábánál lévı, azt körülölelı
városrész, mintegy 220 nyilvántartott ingatlannal. Néhány számottevı történeti értékkel bíró
építmény és épület – régi Postatakarék épülete, régi börtön, Laczkó Dezsı Múzeum – nem áll
ugyan mőemléki védelem alatt, de szerves része a város épített örökségének. A Várhegyet
körülölelı Séd patak mentén, a Betekints-völgyet, Szerelem-szigetet, a vár alatti egykori
püspökségi területeket is magában foglaló „zöld folyosón” mindmáig megırzıdött valami a
természetes környezetbıl, s alapul szolgálhatott a Kolostorok, kertek projektben e páratlan érték
– a „a királyné nyakéke” – megújulásának.
A Vár koraközépkori kettıs funkciójából - királynéi birtok, püspöki székhely – a világi, végvári
szerep a törökkor végére megszőnt, s az egyházi jelleg maradt csupán. Ez azután gyakorlatilag
mindmáig e formában megırzıdött. A városi polgárság ugyan fokozatosan belakta a káptalani
dombok környékét, mégis, Veszprém a mai napig megırizte ezt a püspökvár-polgárváros
felosztású kétcentrumúságát. Ez egyfelıl történeti fejlemény, s mint ilyen szép örökségünk. Ha
tudunk – és tudjunk! -, kezdjünk ezzel, és így, valamit! Ez igazi kihívás, szép feladat egy mai
urbanista számára! További kérdést vet fel, hogy szemmel látható, a veszprémi lépték, a
veszprémi városmérték egyre határozottabban „kinövi” a két-, vagy több centrumra
szabdaltságot. Annál ugyanis kisebb ez a város, semhogy ennyiféle teret otthonossággal belakjon,
annál viszont nagyobb, semhogy esetenként ne bizonyulnának szőkösnek a meglévı centrumok.
Szellemi örökségünk számbavétele meghaladja e dolgozat kereteit, csak lajstromszerően soroljuk:
a veszprémvölgyi görög apácák kolostorában a királynéi hímzı mőhelyben készült a Koronázó
Palást (a legfrissebb történeti kutatásokkal dacolva, mi magunk, városlakók, továbbra is így
identifikáljuk!); a Szent György-kápolnában tett tisztasági fogadalmat Szent Imre herceg; Boldog
Gizella királyné volt elsı királynéi birtokosa a Várhegynek, alapította és felszerelte a Szent Mihályszékesegyházat, itt, a „Királynék városában” várta férjét, Szent István királyt a Koppánnyal
folytatott küzdelem után; a domonkosok Katalin-zárdájában nevelkedett Árpád-házi Szent Margit
királylány; Boldog Ilona domonkos nıvér volt a nevelıje, aki itt, Veszprémben nyugszik valahol;
1276-ig hét szabad mővészetet oktató káptalani iskola mőködött; Vetési Albert humanista
püspök; törökkori végvári harcok; Verancsics Faustus polihisztor; Padányi Biró Márton püspök;
Fellner Jakab, a püspöki palota tervezıje; Volkra Ottó 1711-ben idetelepíti a piaristákat; itt hunyt
el Ányos Pál költı; itt tanult Batsányi János; 1813-ban itt jelent meg a Mondolat; 18. századi
székesegyházi kottatár; Tumler Henrik mérnök, „hidraulikus”; Hornig Károly püspök; Eötvös
Károly és anekdotakincse; Berkeny János Sámuel; Csermák Antal és Ruzitska Ignác - Veszprém
Vármegyei Verbunkosok; Francsics Károly; Auer Lipót; Sauer Ignác; Csikász Imre és a
Cholnoky-fivérek; Endrıdi Sándor költı; Laczkó Dezsı piarista tanár, muzeológus; az 1903-ban
alapított Múzeum, Rhé Gyula és Baláca; Gutheil Jenı kanonok, Veszprém Árpád-kori
történetének kutatója; Medgyaszay István építész; Veszprémi Petıfi Színház; Folly Róbert tervezı
és a Viadukt; Hısök Kapuja; Brusznyai Árpád, etc…
1.1.6 Veszprém gazdasági helyzete, környezete nem választható el a térség, a megye gazdasági
helyzetétıl. Mind a megye, mind a város életében az e szempontból visszatekintésre érdemes
utóbbi két-három évtizedben meghatározó szerepe az iparnak van. Veszprém ipari struktúrájára
sokszínőség jellemzı, melyben a legjelentısebb ágazatok: gépipar, elektronika, élelmiszeripar,
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vegyipar, bútorgyártás és nyomdaipar. A szerkezet ugyanakkor meglehetısen koncentrált, az
ágazatok nagy részét egy-egy cég képviseli. Ezeknek a társaságoknak nem csak az árbevétele, de
az exportja is jelentıs. A rendszerváltás óta eltelt idıszakban történt átstrukturálódás
eredményeként háttérbe szorult a mezıgazdaság. Ennek ellenére Veszprém környékén most is
meghatározó a gyümölcskultúra, míg a mezıgazdaságból történt tıkekivonás érzékenyen érintette
az állattenyésztést. A kisállattartás mellett jelentıs maradt a méhészet.
Az általános közvélekedés szerint a városban létezésnek szignifikánsan vonzó tulajdonsága, hogy
a szolgáltatások minél szélesebb köre helyben rendelkezésre áll. Teljes körő egészségügy a
háziorvostól a szakorvoson át a legmagasabb szintő kórházi ellátásig, széles kínálat a családok,
gyermekek számára az óvoda- és iskolaválasztásban, az iskolán kívüli készségfejlesztésben,
sportban, mővészeti nevelésben, kényelmes vásárlási lehetıség, széleskörő kereskedelmi kínálat és
végül, de nem utolsó sorban gazdagabb kulturális kínálat, több szórakozási, mővelıdési lehetıség,
klub, mozi, színház, stb. áll rendelkezésre. Kultúra és gazdaság keresztmetszetében két tényezıt
mindenképpen fontos megvizsgálni. Egyik, hogy milyen a privát, gazdálkodói, vállalkozói szféra
kulturális teljesítıképessége, kultúra-fogyasztó-e, használja-e a helyben elérhetı kulturális
lehetıségeket a városlakók, adott esetben saját munkavállalói rekreációjára, a mindennapi létezés
komfortérzetének növelésére, részt vesz-e, képes-e, avagy kíván-e egyáltalán részt venni a kultúra
alakításában, újításában, szponzori, támogatói, mecénási szerepben.. A másik tényezı, amirıl kell
gondolkodnunk, a pláza-jelenség, ami Veszprémben is jelen van, ha kisvárosiasan is, ha nem is
olyan erıteljesen, mint másutt tapasztalható, de befolyásolja a kulturális fogyasztási szokásokat.
Eklatáns példa erre a mozi. Aktuális nagyfilmes kínálathoz jelenleg kizárólag a pláza mozit
mőködtetı vállalkozás válogatásában, ízlésének és meghatározóan profitorientált szempontjának
szőrıjén keresztül jutnak a veszprémi mozilátogatók. (Léteznek persze emellett klub mozik, de az
ott elérhetı filmek késleltetve, egy-két év elteltével, s élvezhetıség szempontjából szegényebbet,
kevesebbet nyújtva kerülnek vászonra.) Megfigyelhetı, hogy egyre több, részben jótékonysági,
részben szórakoztató-kulturális jellegő rendezvény „vonul be” a fedett, jó infrastruktúrájú pláza
helyszínre. Itt most csak zárójelben megjegyezzük, mert ez túlmutat e dolgozat keretein, hogy e
jelenség mögött húzódó filozófia, a fogyasztásnak és szórakozásnak a várható
fogyasztásnövekedés céljából történı össze-, azaz árukapcsolása, nem kifejezetten üdvözlendı
szándék. Ez azonban önmagában még nem volna súlyos probléma. Azonban a sajátos veszprémi
városszerkezet ismeretében, az egyébként is több centrummal rendelkezı Veszprémben az újabb
fókusz(ok) megjelenésének következményeit érdemes volna szakemberek bevonásával is
áttekinteni, pozitív és negatív hatásait feltárni, végiggondolni. Kérdés, megfordíthatók-e, akár csak
befolyásolhatók-e ezek a folyamatok? Negatív hatásuk tompítható-e, kárenyhíthetı-e? Más egyéb
hasznosulása mellett ebbıl a szempontból is kiemelkedı jelentısége van a Kolostorok, kertek
projekt keretében megújult Séd-völgynek – komplex rekreáció lehetısége -, valamint a jelenleg
zajló belvárosi rehabilitációnak – új, a történeti hagyományokra szervesen ráépülı belvárosi terek
komplex, kereskedelmi és közösségi térként való birtokba vétele által. Ideköthetı még az új
aluljáró is, melynek, ha a szándékok szerint valóban rendezvények, közösségi alkalmak
helyszínesként is képes lesz funkcionálni, szintén lehet egyfajta pláza-ellenhatása.
1.1.7 A megyeszékhely turisztikai vonzerejének meghatározó összetevıje saját, egyedi értéke, de
nem elhanyagolható mértékben alakítja kedvezı földrajzi fekvése is. Veszprém megye a Középdunántúli Régió kiemelkedı turisztikai jelentıséggel bíró megyéje, ami alapvetıen a Balaton
vonzerejének és az ehhez kapcsolódó hagyományos turizmusnak köszönhetı. A megye északi
része ezzel szemben inkább az aktív pihenésre vágyóknak nyújt lehetıséget, az egyre növekvı
infrastruktúra egyre több turistát vonz erre a területre is. Jelentıs továbbá a térségben a bor- és
gasztronómiai turizmus, a nagy hírnevő somlói és badacsonyi borvidékek mellett a csopaki is
egyre nagyobb hírnévre tesz szert. Mindezekre tekintettel nem meglepı, hogy Veszprém megye a
vendégek, és a vendégéjszakák számát tekintve túlteljesíti az országos átlagokat. Míg a megye
leginkább a belföldi turizmusban jeleskedik, Veszprém város valamivel jobban teljesít a külföldi
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turisták megszólításában. Ez nyilván a veszprémi turisztikai arculat egyedi vonásainak, a
honfoglalás koráig, Szent István király, Boldog Gizella királyné, Szent Imre herceg személyes
jelenlétéig visszanyúló történelmi, építészeti és szellemi örökségnek is köszönhetı. És – bár
látszólag kevéssé kötıdik a kultúrához, ámde a veszprémi vendéglátásban igen jelentıs hányadot
képvisel -, fontos megemlíteni az élsport vonzásában megszületı „sport indíttatású” turizmust. E
látogatói körnek a kultúra tágabb értelmezése szerinti megszólításában szintén vannak még
tartalékok, lehetıségek. Veszprém város marketing- és turisztikai tervében hangsúlyos szerepet
kap a kultúra, a kulturális turizmus, ebbe kellene megkapaszkodnunk, mert e két terület, kultúra és
turizmus kölcsönösen egymásra utalt, és kölcsönösen hatni képes egymásra. Veszprémben a
kiadható kereskedelmi szobák száma több mint kétszeresére nıtt (+103%), a szállásférıhelyek
száma pedig 85%-kal emelkedett 2008 és 2011-között (824 db-ról 1680 db-ra), míg az átlagos
kihasználtság csupán kis mértékben változott az idıszakban (32%-ról 24 %-ra). A szálláshelyek
kínálatának bıvülése során létrejött új kapacitások színvonalukban a három- és négycsillagos
minıséget képviselik, jellemzıen azonban nem nagy kapacitású, hanem közepes és kismérető
egységek. Veszprémben a turisztikai szolgáltatásokat az egyedi és családias hangulat jellemzi,
személyes jellegükkel külön minıséget képviselnek. Ez a veszprémi jellegzetesség jól illeszkedik a
város egészének emberléptékőségéhez, barátságosságához. A vendégéjszaka számot tekintve
2010-ben 31.476 vendég 61.057 vendégéjszakát töltött el, amely folyamatos bıvülés mellett 2012ben már a 103 837-re emelkedett, sajnos azonban még mindig az 1,9 napos alacsony átlagos
tartózkodási idı a tipikus.
1.2 Kulturális intézmények
Veszprém kulturális - történelmi, építészeti, mővészeti, tudományos - tradíciói révén sajátos
intézményi struktúrát hozott létre, amelyben az intézmények – mintegy szimbiózisban egyszerre városi és megyei szerepkörőek. Ezen a tényen nem változtat a 2012-ben és 2013-ban
lezajlott intézményi fenntartóváltás sorozat sem. A szolgáltatásokat igénybe vevık köre javarészt
eddig is a városban élıkbıl tevıdött össze, és fordítva, a középiskolások, egyetemisták a
környékbıl, vagy távolabbi településekbıl járnak Veszprémbe.
Az intézményi háttér, szolgáltatások biztosításával a cél belakható közösségi teret,
helyiségeket és infrastruktúrát biztosítani egyesületeinknek, polgárainknak, fiataljainknak és
mővészeinknek.
Megyei jogú város számára kötelezı feladat a közmővelıdésrıl, azaz közösségi színtérrıl
intézmény fenntartásával gondoskodni, megyei és városi könyvtárat, valamint megyei
hatókörő városi múzeumot fenntartani. Elıadó-mővészeti szervezet – színház –
fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladata.
1.2.1 Önkormányzati fenntartásban lévı intézményeink
- Városi Mővelıdési Központ: a város elsıszámú közmővelıdést, kultúrához való
hozzáférést biztosító közintézménye. 2012 nyarán vette birtokba a közfeladat ellátásra
ingyenes használatba kapott állami tulajdonú, Táborállás parkban található épületet,
megosztva a Kabóca Bábszínházzal. Profiltisztítás eredményeként 2013. január 1-jétıl négy
városrészi intézményegységétıl vált meg, amelyeket, lévén elsısorban fiókkönyvtárként
fungáltak eddig is, áthelyeztünk a megyei könyvtárhoz. A kádártai és gyulafirátóti, alapvetıen
eddig is mővelıdési házként, s kevéssé könyvtárként mőködı két külsı intézményegysége
maradt a kebelében továbbra is. A VMK közmővelıdési alapfeladata mellett klasszikus
rendezvényszervezıi munkát is végez. Részben saját, bevétel orientált feladatként (Veszprémi
Nyári Fesztivál és eseti jelleggel koncertek, elıadások), részben az önkormányzat külön
megbízásában szervezi és lebonyolítja a nemzeti ünnepek rendezvényeit, a Gizella-napokat, a
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Hısök Napját, a Veszprémi Vigasságokat, a VIVACE Nemzetközi Kórusfesztivált, a Szent
Mihály-napi búcsút, az Illatos Adventet és a Városi Szilvesztert.
- Mővészetek Háza: a város meghatározó kortárs mővészeti, közmővelıdési intézménye. Kettıs
irányultságú intézmény. Egyfelıl és meghatározó módon kiállítóhelyeket mőködtet. E tekintetben
az elmúlt 10 évben jelentıs változáson ment keresztül. Az eredetileg két idıszaki kiállítóhellyel –
Csikász Galéria és Várgaléria - rendelkezı intézmény, amely fennállása óta a kultúra teljes
spektrumát felölelı tevékenységet folytat, mára két állandó képzımővészeti győjteménnyel is
gazdagodott: Modern Képtár – Vass László Győjteménnyel a Vár u. 17. számhoz köthetı
központi épületegyüttesben, valamint a László Károly Győjteménnyel, amely pedig az uniós
pályázat keretében megújult Dubniczay-palotában talált otthonra. Szakmai munkájának
eredményeként mára elismert és jegyzett országos és európai hírő kortárs képzımővészettel
foglalkozó intézménnyé fejlıdött. Vizuális mővészeti értékeik bemutatására az intézmény
szakemberei az iskolákban kihelyezett foglalkozásokat is tartanak, az intézmény falain belül pedig
rendszeresek az interaktivitásra épülı múzeumpedagógiai órák. Ezzel szorosan összefügg a
Mővészetek Háza másik tevékenységi területe, a közmővelıdés. Vállalt feladatuk, hogy a
képzımővészeten kívül a többi kortárs mővészeti területet is bemutassák. Ennek a kezdetekig
visszanyúló hagyományai vannak az intézményben, legfıképpen az irodalom és a zene területén.
A Mővészetek Háza kiadói tevékenysége is jelentıs. Kiadja a Várucca Mőhely folyóiratot. A
folyóirat kiadással párhuzamosan könyveket (klasszikus, fontos helyi értékeket, kortárs irodalmat),
kiállítási katalógusokat, monográfiákat ad ki. A Dubniczay-palota udvarán, az egykori magtárban
helyet kapott Tegulárium jelenleg állami fenntartásban áll, és sajnos nem mőködik. Amennyiben
a fenntartóval sikerül egyezségre jutni, a Mővészetek Háza mőködtetésébe célszerő helyezni.
- Eötvös Károly Megyei Könyvtár: 2013. január 1-jétıl került Veszprém város fenntartásába.
Veszprém megye legnagyobb, leglátogatottabb nyilvános közkönyvtára, az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtára, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben aktív
könyvtár, közel 200 település kulturális és könyvtári szolgáltató központja. A Kulturális
törvényben rögzítettek alapján alapfeladatai: a könyvtárhasználók igényeit feltárja, a valós
szükségleteket kielégítse, megfelelı szolgáltatásokat nyújtson, fenntartsa és fejlessze azokat;
győjteményét folyamatosan gyarapítsa, sokoldalúan tárja fel, korszerő info-kommunikációs
eszközöket és forrásokat biztosítson, a megyében élı nemzetiségek kultúrájának ápolását segítı
szolgáltatásokat nyújtson. A könyvtár információs és közösségi tér, szolgálja a lakosság kulturális
és közösségi igényeit. A megyei könyvtár és fiókkönyvtárai a közoktatásban, a felsıoktatásban, az
informális és nem formális oktatásban résztvevık számára biztosítják a korszerő könyvtári
szolgáltatásokat, segítik az egész életen át tartó tanulást, a szabadidı eltöltéséhez közösségi
színtereket mőködtetnek. Biztosítja a gyermekkorúak és a fiatalok könyvtári ellátását,
olvasáskultúrájuk fejlesztését célzó helyi programokat szervez, és bekapcsolódik az országos
kampányokba. A megyei könyvtár különös figyelmet fordít fogyatékkal élı és szociálisan
hátrányos helyzető olvasóira.
A 2013. január 1-jétıl mőködtetésébe került városrészi fiókkönyvtárak integrált közösségi
terekként mőködnek, könyvtári feladataik mellett, együttmőködve a Városi Mővelıdési Központ
mővelıdésszervezıivel, kulturális programokat nyújtanak a lakótelepen és a városrészekben
élıknek. Kapcsolatot tartanak a környezı iskolákkal, szociális gondozó intézményekkel, civil
szervezetekkel.
A központi épületben közel ötezer négyzetméteren számtalan információs szolgáltatással várják
és szolgálják a betérı olvasókat, könyvtárlátogatókat. Az intézmény a megyeszékhely egyik
kulturális központja, gondoskodik Veszprém megye és Veszprém város lakosainak könyvtári
ellátásáról. Közel 390 ezres dokumentumállomány áll az olvasók rendelkezésére.
A Veszprém Megyei Helyismereti Győjteményben közel 20 ezer megyei és városi vonatkozású
dokumentum található, többek között az évtizedek óta győjtött és rendszerezett tájirodalom,
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aprónyomtatványok, képeslapgyőjtemény, plakátgyőjtemény és unikális kiadványok. A megyei
könyvtár zenemőtári szolgáltatása 1969-ben indult el, Gyermek- és Ifjúsági Könyvtára a
legkisebbektıl egészen a középiskolás korig várja olvasóit.
- Laczkó Dezsı Múzeum: 2013. január 1-jétıl Veszprém Megyei Jogú Város fenntartásába
került, ezáltal a többoldalú intézményi együttmőködés útján még aktívabb résztvevıje, formálója
lehet a város kulturális életének, megtartva a megyei hatókörbıl adódó feladatait. 2013. január 1jétıl a Laczkó Dezsı Múzeum fenntartásába került a hozzá szervesen kapcsolódó Bakonyi Ház
kiállítóhely, majd április közepétıl a Tőztorony, Várkapu együttese is. A Múzeum mindhárom
helyszínt kiemelten kívánja kezelni, és a veszprémi közélet és turizmus szolgálatára a
leghatékonyabban fejleszteni. Az intézmény küldetése továbbra is a nemzet egészének közös
szellemi értékeit jelentı kulturális javak győjtése, védelme, restaurálása; a győjtemények
fenntartása, közkinccsé tétele; a hozzájuk kapcsolódó információk kutatása, feldolgozása,
megosztása a nagyközönséggel, eleget téve ezzel a múzeumpedagógiai igényeknek, és biztosítva az
egész életen át tartó tanulás lehetıségét. A Múzeum feladata, hogy egyszerre legyen a múlt tárgyi
emlékeit és szellemi örökségét feldolgozó tudományos központ, az igényes közmővelıdés,
ismeretterjesztés és tudományos megalapozottságú történelmi interpretációk helyszíne, közösségi
tér, valamint turisztikai attrakció. A Balácai Római kori Villagazdaság és Romkert állami
fenntartásba vont intézmény, melyet a Magyar Nemzeti Múzeummal kötendı együttmőködési
megállapodás keretében továbbra is a Laczkó Dezsı Múzeum mőködtet.
- Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény: 2001 óta mőködik hivatásos
bábszínházként, Veszprém város fenntartásába 2008-ban került. Egy intézmény életében a 10-12
év gyerekkornak számít, de ez idı alatt is országos és nemzetközi hírnevet szerzett a bábszínház,
és 2012-tıl kiemelt színházként mőködik. A kiemelt színházi kategória minısítési feltételeit a
fenntartóval kötött szerzıdés alapján kell az intézménynek teljesítenie.
Az alapító okiratban foglaltak szerint elsısorban báb- és gyermekszínházi elıadásokat hoz létre,
részt vesz Veszprém város gyermek korosztálya igényes nevelésében és szórakoztatásában, részt
vesz a város nemzetközi és kulturális kapcsolataiban, nemzetközi mővészeti együttmőködést
támogat, bábszínházi és szakmai találkozókat szervez, a város amatır bábmozgalmában
tevékenykedık szakmai képzésében segítséget nyújt. Felkérésre együttmőködik az Önkormányzat
és intézményei által rendezett kiemelt kulturális nagyrendezvények, fesztiválok lebonyolításában,
úm. Gizella-napok, Szent Mihály-nap, Szent István-nap, valamint minden évben megrendezi a
Kabóciádé Családi Fesztivált.
A Veszprémben található gyermek kulturális élet több helyszínen párhuzamosan folyik. A Laczkó
Dezsı Múzeum, a Mővészetek Háza, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a klubkönyvtárak és a
Szaléziánum is szervez programokat, mőködtet klubokat. A Kabóca Bábszínház elsısorban
hivatásos mővészeti tevékenységet végez, hiszen támogatása és kötelezettségvállalása a
jogszabályok szerint is ezt írja elı. A színház új székhelye, a Táborállás park 1. szám alatti épület
Veszprém legnagyobb lakótelepén található. A lakosság létszáma és az épület ismertsége is
lehetıséget ad arra, hogy közösségi színtere legyen a kulturális életnek. A bábszínház, mint
professzionális mővészeti intézmény fıleg a családbarát programok rendszeres mőködtetése terén
vállal fontos feladatot.
- Veszprémi Petıfi Színház a törvényi besorolás szerint a kiemelt kategóriájú színházak közé
tartozik. 2012. január 1-jétıl fenntartója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Költségvetését a Magyar Állam és Veszprém Megyei Jogú Város támogatása, saját bevételei
biztosítják. Tevékenységét az Elıadó-mővészeti törvény hatályos rendelkezési, Veszprém Megyei
Jogú Várossal kötött Fenntartói megállapodás keretei között végzi. Feladata minden, a
megyeszékhelyeken mőködı kıszínházhoz hasonlóan, a város és környéke, a megye lakosságának
szolgálata a színházmővészet eszközeivel, biztosítva a minıségi, magas színvonalú, igényes
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szórakoztatást színházi elıadások létrehozásával, befogadásával, fesztiválok szervezésével, a
társmővészetek bemutatásával. A színház szellemi centrumként, szakmai mőhelyként közösségi
teret alkot. Mint színházszakmai intézmény országosan kapcsolódik több szakmai szervezethez.
Tagja a Magyar Teátrumi Társaságnak, mindenkori igazgatója révén a Vidéki Színházigazgatók
Egyesületének. Színészein keresztül kapcsolódik a MASZK Országos Színészegyesülethez,
dolgozói révén a Mővészeti Szakszervezethez, a Liga Szakszervezethez. A Veszprémi Petıfi
Színház népszínházi kínálatot nyújt. Minden mőfajból minıségi színvonalon nyújt lehetıséget
színházi élmények befogadására. A Színház elıadásaival szeretné megszolgálni azt a bizalmat,
amelyet a hagyományosan jelentıs számú, mára már 16 ezer fölötti bérletes nézıjétıl kapott, és
jól sáfárkodni azzal a közpénzzel, mellyel a magyar társadalom jóvoltából gazdálkodik. A gyártás
során saját szakember gárdával, saját mőhelyeikben európai színvonalon dolgoznak a jelmez- és
díszletkészítés területén. Ennek megtartása, fejlesztése alapvetı feltétele a színházszakmai
feladatellátásnak. Nemzetközi kapcsolatot tart fenn elsısorban a szomszédos országokkal,
Horvátországban Varasd és Zágráb, Erdélyben Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Szlovákiában
Komarno, Csehországban Most városával.
1.2.2 Önkormányzati gazdasági társaság kezelésében
- Veszprém Aréna: mőködteti a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévı VKSz. Zrt, illetve a
Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltetı, Rendezvényszervezı és Kommunikációs Kft. A
multifunkciós rendezvénycsarnok 2008-ban nyitotta meg kapuit. Bázisfeladata a veszprémiek
büszkesége, az MKB Veszprém férfi kézilabda csapat mérkızéseihez, edzéseihez helyszín
biztosítása, de emellett a kézilabda utánpótlás nevelésnek és több önvédelmi sportnak is állandó
helyszíne. A sportmérkızéseken 5000 szurkoló foglalhat helyet a lelátókon, míg kulturális
rendezvényeken a szükséges beépítés, áttájolás miatt a szervezık cca. 3000 nézıt tudnak leültetni.
Korszerő és igényesen kialakított háttér infrastruktúrája alkalmassá teszi rangos nagyprodukciók
befogadására is, mi több, ez a tulajdonos önkormányzat elvárása is! A helyszín kitőnıre vizsgázott
már nem egy ilyen alkalommal, amikor pl. a világsztárokat felvonultató Veszprém Fest
koncertjeinek (esı)helyszínéül szolgált.
-„Kolostorok, kertek” rendezvényterei: az e néven megvalósult Séd-völgyi rehabilitációs
projekt eredményeként a pihenést, kikapcsolódást, szórakozást komplex módon biztosító,
összefüggı zöld felülettel rendelkezı közösségi tér fontos és igen értékes része a városnak.
Az egykori vidámpark szélén kialakított csónakázó tó partja, a volt jezsuita templom
megújított belsı tere, valamint a görög apácakolostor alapfalain kialakított romkert a
birtokbavétel óta eltelt rövid idı alatt is számos városi rendezvény helyszínéül szolgált. De
remek, ihletett helyszíne a várhegyet a „Királyné nyakékeként” körbefolyó völgynek a szintén
megújult Margit-rom s az igényes, asszociatív, népi játékfigurákkal, hintákkal, mászókákkal
felszerelt játszótér is. A természetes, ugyanakkor igényesen kialakított környezet hasznosítását
a névazonos gazdasági társaság végzi, s emellett befogad nem saját szervezésben megvalósuló
programokat is.
- Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark: az Állatkert a város emblematikus
„intézménye” gazdasági társaságként, (Kiemelten) Közhasznú Kft. formában mőködik.
Hazánk második állatkertje a veszprémi, 2008-ban ünnepelte megalapításának 50. évfordulóját.
Jelenleg körülbelül 150 faj 600 egyede látható az Állatkertben, amely két különálló, de egy
belépıjeggyel látogatható területbıl áll. Az alsó, Fejes-völgyben található a klasszikus állatkerti
képet mutató rész, ahol több kontinens, s fıként Európa élıvilágát lehet megtekinteni. Az
Állatkert az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjaként részt vesz több
nemzetközi fajmegmentési programban is. Az Állatkert folyamatosan és igen eredményesen
pályázik. Ennek köszönhetıen az utóbbi néhány évben számos fontos fejlesztést valósított meg.
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Kiemelkedı látványossága pl. a 2007-ben betelepült afrikai szavanna kifutó, amely az Állatkert
felsı, Gulya-dombi részén található, és amely hazánk legnagyobb ilyen jellegő kifutója. A Gulyadombi területen 2009 tavaszán került átadásra a Csimpánzvilág elnevezéső új létesítmény, míg
2010 márciusában a Kölyökdzsungel. 2010 szeptemberében nyílt meg a látogatók elıtt az Afrikaház, mely télen–nyáron látogatható, zsiráfok tartására és bemutatására alkalmas komplexum.
1.2.3 Magántulajdonban
- Hangvilla: jelenleg a Swing-Swing Kft. tulajdonában álló (a cégben önkormányzatunk is
üzletrésszel rendelkezik) régi Séd mozi épülete a belvárosi rehabilitáció keretében teljesen átépül,
kibıvül, megújul. Az így kialakuló, 2013 ıszén megnyíló épületben kezdi meg mőködését e néven
egy új kulturális intézmény, egy új közösségi tér Veszprémben. Az új kulturális központ egyfelıl
helyet adhat olyan feladatoknak, funkciók ellátásának is, amelyeket jelenleg a Városi Mővelıdési
Központ, a jelenlegi intézményi struktúra meghatározó státusa tölt be, másfelıl, egyben ennek is
részeként, mint a veszprémi zenekultúra központja egy speciális többletfeladatot is magas szinten
ellátni képes objektummá válik. Kulturális központként új és korszerő színháztermével, annak
mőszaki kiszolgáló egységeivel, továbbá a rendezvények elıkészítését szolgáló infrastruktúrájával
alkalmas lesz nemcsak valamennyi elıadó mővészeti mőfaj megjelenítésére, de kiállítások,
vásárok, városi ünnepségek, konferenciák, fogadások és estélyek, filmszínházi vetítések
befogadására is. Emellett, bár elsıdlegesen és meghatározóan nem a közmővelıdés, hanem
fentiekbıl is következıen a befogadó jellegő, igényes kulturális rendezvények színtere lesz,
szabadidıs tevékenységek mővelését is lehetıvé teszi. E ponton találkozik a Hangvilla (általános)
kulturális központi és a (speciális) zenei központi szerepe, s benne elınyt élvez a zenei kultúra
mindkét, professzionális és amatır (közmővelıdési) területe.
A Hangvilla a veszprémiek által régóta óhajtott és hiányolt, minden igényt kielégítı koncert – és
színházteremmel fog rendelkezni, mely egyfelıl a legkényesebb ízlést is kielégítı, professzionális
produkciók helyszíne, másrészt a város amatır ének és zenei közösségeinek otthona,
próbahelyszíne. A Hangvilla a veszprémi zenei élet központja lesz.
- Mestermő Galéria: a város elsı és mindmáig egyetlen magánkézben lévı és mőködı kortárs
mővészeti galériája, amelyet 20 évvel ezelıtt, 1992-ben id. Hegyeshalmi László nyugalmazott
színházigazgató hozott létre. Évente 3-4 kiállítással, számos irodalmi rendezvénnyel,
beszélgetéssel, találkozóval vonzotta a látogatókat. A 2000-esévek derekán új kiállítási program
részeként Bojtor Károly festményeibıl egy évente megújuló válogatást mutatott be. A Bojtor
„állandó kiállításból” az özvegy felajánlásának köszönhetıen nıtte ki magát a gondolat, hogy
Bojtor Károly mővei mellett több, Veszprémben született, illetve munkásságukkal, életmővükkel
a városhoz kötıdı kortárs képzımővész munkái, lezárt életmővek is kapjanak helyet a
kiállításban. Bognár Zoltán, Ircsik József, R. Kiss Lenke, Kórusz József. Az új állandó kiállítás
létrejöttét a gondolat felvetésétıl támogatta Veszprém város önkormányzata. A létrejött
megállapodás szerint a 2011-2014 közötti évekre a város a Galériát az idegenforgalmi szezon
idejére bérbe veszi az új állandó kiállítás céljára. A kiállítás szakmai felügyeletét „Az ízlés
tsinosításáért” Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma látja el, míg a kiállítás projektgazdája, 2012-tıl
rendezıje és szakmai mőködtetıje a Mővészetek Háza, a város saját fenntartású professzionális
mővészeti intézménye.
Az új, kibıvített kiállítás továbbá lehetıséget teremt a Veszprémben élt, vagy Veszprémhez
kötıdı további, más mővészek alkotásainak, kvalitásos, lezárt életmőveknek, egy évente megújuló
válogatásban, új állandó kiállítás keretében történı bemutatására. Másképpen: lehetıséget teremt
a jövıbeni Veszprémi Képtár megalapítására.
- A Pannon Várszínház Veszprém harmadik színháza, magánszínház, 2001-ben alapította
Vándorfi László, a Petıfi Színház volt igazgatója. Állandó játszóhely híján a kıszínházi
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szezont a város több, felszabadult vagy használaton kívüli épületében töltötte, tölti.
Kezdetben a Csermák Antal Zeneiskola nagytermében, majd a Séd Filmszínházban, jelenleg a
VMK Dózsa György úti épületében mőködik. A színház regionális színházként határozta meg
önmagát, a régió több városában játssza elıadásait, pl. Várpalotán, Balatonfüreden, Sümegen,
de fı kötıdése mindvégig Veszprém maradt. A tavaszi idıszakban vendég elıadásokkal,
koncertekkel gazdagítja mősorát a Tavaszi Fesztivál keretében, azt követi a másfél évtizedes
múltra visszatekintı Tánc Fesztiválja, a kortárs mozgásmővészek évente megrendezésre
kerülı találkozója, melyen az éves „tánctermésbıl” - Krámer György válogatásában meghívott legizgalmasabb kortárs produkciók láthatók. A Tánc Fesztiválja Veszprém város
kiemelt fesztiválja.
1.2.4 Állami tulajdonban, kezelésben
– Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára: általános győjtıkörő és területi,
azaz megyei illetékességő levéltári intézmény, egyike az ország közlevéltárainak. Anyagának mai
összetételét - és ellátandó feladatait is - alapjában egy 1950. évi törvényerejő rendelet határozta
meg. Legfontosabb elıdei, amelyek anyagát ırzi és kezeli: a régi vármegyei levéltár, a történelmi
városok - Veszprém, Pápa - és a községek levéltárai, a törvényszék és a járásbíróságok levéltárai,
a veszprémi székeskáptalan hiteleshelyi levéltára, a zirci ciszterci és a tihanyi bencés
rendházaknak, az egykori uradalmaknak, mint a nagyvázsonyi Zichy-, a pápai Esterházy-, a
somlóvásárhelyi közalapítványi uradalomnak a levéltára, azután az Erdıdy-család, a Véghelycsalád és sok kisnemesi család levéltára, hegyközségeknek, üzemeknek és a jelentısebb
tanintézeteknek és számos más szervezıdésnek az iratanyaga - illetve mindezeknek gyakran csak a
töredéke. A rendszerváltás után nagy mennyiségő iratanyaggal gyarapodott tanácsi, vállalati,
szövetkezeti és társadalmi szervezetektıl. Ma összesen több mint 13 ezer iratfolyóméternyi
levéltári anyagot tárol. A mohácsi csata elıtti korból 340 oklevelet ıriz, a legrégibbet 1214-bıl, a
besorolt kéziratos térképeinek száma ezer fölött van. Gazdag a vármegye XVIII-XIX. századi
levéltára (1849-ig); a polgári kor anyaga viszont nagyon hiányos (1945 elıtt). A levéltár
figyelemmel kíséri a szakmai felügyeletére bízott több száz megyebeli "irattermelı" szervezet
iratkezelését, és idırıl idıre fogadja tılük az átvételre érett iratanyagot. Elsıdleges feladat az
iratok fennmaradásának biztosítása, de a levéltár mint ügyintézı hivatal is mőködik. Évente
sokszáz, adatszerőséget, tényközlést, döntést, elhatározást, egyéb jogi körülményt rögzítı okirat
felkutatása, hitelesített másolatának kiadása, az okiratokból adatok közhitelő közlése vár rá, amely
valamilyen célból fontos lehet a ma embere, a jelenkori hivatalok, intézmények, vállalkozások
számára is. A közmővelıdés területén és tudományos téren is a kiadványmunkában látványosan
megmutatkozhat a levéltár. Immár három évtizede jelennek meg kiadványai: forráskiadványok,
történeti tanulmányok, módszertani mővek. Házi sokszorosítású összeállításokkal az iskolákat,
szakköröket, a honismereti mozgalmat kívánja segíteni. Önálló nagyrendezvényként 2007
tavaszán került sor a levéltár elsı nemzetközi –családtörténeti - konferenciájára. A székházépület
földszinti folyosóján alkalmanként kamara kiállítások tekinthetık meg, s az intézmény szakmai
múltja is szolgál látnivalóval. Veszprém vármegye 1782. évi nagy levéltári szekrénye, Veszprém
város levéltárának szekrénye 1827-bıl és a XIX. század elején készült hiteleshelyi levéltári
szekrénysor az elıdintézményektıl örökölt javak. A Veszprém Megyei Levéltár a felújítást
követıen 2005-ben vette birtokba jelenlegi székházát, az egykori Magyar Királyi "Kinizsi Pál"
Honvéd Altisztképzı és - nevelı Intézet 1928-ban emelt impozáns fıépületét.
- MTA Veszprémi Területi Akadémiai Bizottsága: tudományos szempontból elsıszámú és
meghatározó intézmény Veszprémben az 1972-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia
veszprémi területi bizottsága. Mőködési területe Fejér, Gyır-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas és Veszprém megye. A VEAB szervezetének célja a tudományos munka
ösztönzése, koordinálása, ezáltal a régió és az ország gazdasági, kulturális és társadalmi
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fejlıdésének elımozdítása a tudomány eszközeivel. 12 szakbizottságában és a hozzájuk tartozó
közel 60 munkabizottságban mintegy 1700 tudományos minısítéssel rendelkezı tag végez
tudományos tevékenységet. A szak- és munkabizottságokban folyó, hazai és nemzetközi
kisugárzású tudományos munka mellett elıadássorozataival a legmagasabb színvonalon, valódi
tudományos ismeretterjesztı feladatot is teljesít: inspirációt, komoly szellemi húzóerıt képvisel a
tudományosság iránt érdeklıdı, nyitott szellemő veszprémi értelmiség körében.
- Nemzeti Mővelıdési Intézet Veszprém Megyei Irodája: 2013. január 1-jétıl a korábban
jelentısen csökkentett közmővelıdési szakmai tanácsadó szervezet szerepét látja el, újonnan
kialakított keretek között.
A Nemzeti Mővelıdési Intézet az Emberi Erıforrások Minisztériuma országos mőködési körő
közmővelıdési háttérintézménye, amely alapfeladatainak folyamatos megvalósításával integrálja a
közösségi mővelıdés irányzatait, részt vesz a kistelepülések mővelıdési lehetıségeinek
bıvítésében. Az országos hatókörő Intézet tényleges országos közmővelıdési módszertani
hálózat, amely egységes szervezetként mőködik. A megújuló háttérintézmény útmutatásával
megvalósuló fejlesztı, módszertani munkát, az elismert, társadalmi szövetet megerısítı
intézménystruktúra biztosítja. A területi munkát a 19 megyében létrehozott megyei irodák látják
le. Veszprém MJV Önkormányzata e célra az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban biztosít
irodahelyiségeket a Veszprém megyei iroda számára. A használat szabályait az EKMK és az NMI
Veszprém Megyei Irodája között megkötött együttmőködési megállapodás rögzíti.
- Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert: a vidéki múzeumok és
könyvtárak az önkormányzatok fenntartásába kerültek 2013. január elsejétıl, miután az
Országgyőlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény módosítását. Ez alól nemzeti
jelentısége, identitásképzı szerepe miatt kivétel tizenhárom muzeális intézmény, amely országos
múzeumok tagintézményeként továbbra is állami fenntartásban maradt. A döntés értelmében – a
feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejő átadásával –
2013. január 1-jétıl a Baláca a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozik. Nemesvámos határában, a
Balaton-felvidék festıi tájában – az egykori Pannonia Provincia területén - 1904-ben földmővesek
bukkantak a szántóföldben rejtızı római kori földbirtok-központ maradványaira. A több tucat
földben rejtızködı épület romjának feltárása régészeti sikertörténet, az ásatások a mai napig
folyamatban vannak. A villagazdaság Közép-Európa egyik legjelentısebb római kori emléke,
egykoron közel 10 hektárnyi területet foglalt magába. A földbirtok-központ fıépületét számos
melléképület egészíti ki; a lakóházakhoz fürdık, gazdasági épületek, és egy monumentális
temetkezıhely is tartozik. A feltárás során elıkerült leleteket, a mindennapi élethez,
gazdálkodáshoz használt tárgyakat - restaurálásukat követıen - a helyszínen állítottuk ki. A
lakóépületek itáliai hatást tükrözı különleges falfestményei és mozaikpadlói eredeti helyükön
láthatóak (a legnagyobbik másolatban). A római kori park része a főszer és növénykert valamint a
Lapidárium is, Veszprém megye különbözı településein talált római kori kıfaragások győjtıhelye.
A park egyben múzeumpedagógiai foglalkozások és rendezvények helyszíne is, egyben fontos
turisztikai célpont.
- Magyar Építıipari Múzeum – Tegulárium: nem önálló múzeum, szervezetileg 2010-ben
vonták össze a Magyar Építészeti Múzeummal. Magyar Építészeti és Építıipari Múzeum néven a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ kezelésébe került. A
veszprémi 3 telephely – 1 székhely és további 2 kiállítóhely - 2011. február óta bezárva áll, nem
látogatható. A győjtemény legértékesebb részeit tartalmazó Téglagyőjtemény vagy Tegulárium a
várbéli önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a Mővészetek Háza kezelésében lévı Dubniczaypalota egykori magtárából kialakított épületrészben van. Jelenleg csak korlátozottan, a
Mővészetek Házával történı egyezetés alapján használható, látogatható. További egységei: a
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Kályhásmester-ház (Szent István u. 7.) szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan, és a Szabadtéri
Győjtemény (Házgyári út 1.), amely állami tulajdonban van. Noha Veszprém Megyei Jogú Város
nem tulajdonosa magának a győjteménynek, az értékes és megbecsült országos győjtıkörő
közgyőjteményhez városunk ragaszkodik, alapításában történt meghatározó szerepe okán
érzelmileg is kötıdik. 2012-ben a fenntartói jogokat és szakmai felügyeletet gyakorló Emmi-hez
fordultunk azzal a kéréssel, hogy keressünk közösen megoldást a győjtemény méltó
bemutathatóságára.
1.2.5 Egyházi tulajdonban
Veszprém mint ezeréves püspöki (ma érseki) székhely lehetıségei szerint támogatja a
kereszténység emlékeinek, kultúrhistóriai csúcsteljesítményeinek és helyi jellegzetességeinek
széleskörő bemutatását. Ugyanakkor épít, számít is az itt mőködı szellemi kapacitásra, az
egyházmővészeti, liturgiai, könyvkiadási, stb. megnyilvánulásokra. A részben hitéleti, részben
kulturális indíttatású megnyilvánulásokat törekszik a polgári lét természetes elemévé tenni, hogy
az a veszprémi kulturális összteljesítmény szerves részét képezhesse.
- Érseki Hittudományi Fıiskola: a Veszprémi Fıegyházmegye joghatósága alá tartozó
Hittudományi Fıiskola keresztény alapon nyugvó nevelési-oktatási szemlélettel végzi
tevékenységét, hallgatóinak a keresztény értékrendet bemutatja, a világ teljességét felöleli, a
társadalmi életben pedig a szeretetet hirdeti. Az elıdjének tekinthetı, egykori várbéli papi
szeminárium lelkipásztorképzı faladatát értelemszerően ez az intézmény is ellátja, de emellett
többek közt hittanári, hitoktatói és szociális munkás képzés is folyik a fıiskolán.
- Boldog Gizella Királyné Fıegyházmegyei Győjtemény: az 1770-es években épült ún.
Tejfalussy-házban talált otthonra. A bemutatott egyházi relikviák, értékes liturgikus tárgyak az
egyházmegye területén lévı templomokból, plébániákról kerültek a győjteménybe. A
kiállítóhely alagsorában lévı értékes kıtár nemcsak a város, de távolabbi helyek értékeibıl is
ízelítıt ad. A győjtemény egyik legértékesebb darabja az aranyszállal átszıtt, 1480-ból
származó palást, amely eredetileg Vetési Albert püspök, humanista diplomata tulajdona volt.
Itt látható továbbá a magyar királyok koronázó palástjának Pannonhalmán elkészített, hiteles
másolata is. A győjtemény feladatkörébe tartozik emellett a várban lévı egyházi mőemlékek,
úm. Érseki Palota, Gizella-kápolna, Szent György kápolna látogathatóságának
megszervezése, biztosítása is.
- Szaléziánum: a 2011-ben megújult Biró-Giczey Házban, az egykor Madaras háznak is nevezett
épületben alakították ki a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központot azzal a céllal, hogy a
Veszprémbe érkezık számára élményszerővé, vonzóvá tegye a történelmi helyszínt, "életre
keltse" a várat és egyházi értékeit, programot kínáljon a látogatóknak, lehetıséget biztosítson az
interaktív tanulásra. A központ megtestesíti a katolikus egyház azon célkitőzését, hogy a tágabb
közönség, a nem vallásos érdeklıdık számára is nyitottabbá váljon. A Szaléziánum az Európai
Unió és a magyar állam 747 millió forintos támogatásával, valamint a Veszprémi Fıegyházmegye
134 millió forintos önerejével együtt összesen 881 millió forintos összköltségvetéssel valósult
meg. A ház kiállításai egyrészt a ház eredeti funkcióit mutatják be, másrészt idıszaki kiállításokkal
és koncertekkel színesítik a várbéli kulturális kínálatot. A ház földszintjén és pincéjében több
látványmőhely található, a látogatók megismerkedhetnek a hegedőkészítéssel, a gyertyaöntéssel és
az ostyasütéssel. A vetítıteremben virtuális utazáson vehetnek részt, a Halimbáriumban
felfedezhetik a gyógynövények világát. Az emeleti termekben barokk falfestmények láthatók, a
tetıtéri kiállításon a liturgikus idıt és tárgyakat ismerhetik meg, ízelítıt kapnak a Veszprémi
Fıegyházmegye eddig nem látott értékeibıl, megismerkedhetnek az egyházmegye életével, az
egyházi évvel. A Szaléziánum egyben a Fıegyházmegye kommunikációs központja, egyházmegyei
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rendezvények, kiállítások szervezıje.
- Veszprémi Érseki Könyvtár: a Veszprémi Érseki Könyvtár 65000 kötetes állománya magába
foglalja a Püspöki Könyvtár, a Káptalani Könyvtár és a Papnevelı Intézet Könyvtára együttesen
kezelt anyagát. A veszprémi püspöki könyvtár alapítása Padányi Biró Márton veszprémi püspök
nevéhez főzıdik. A legtöbb mő latin nyelven olvasható. Utóda Koller Ignác, a püspöki palota
építtetıje az északi emeleti szárnyon, a kápolna mellett mővészi berakásos bútorzatú
könyvtárszobát létesített, polcain az általa vásárolt könyvek sorakoznak. A könyvtár 4 kódexet, 24
ısnyomtatványt, 344 XVI. századi mővet, 122 Régi Magyar Könyvtár – sorozatba tartozó
munkát, valamint 116 Hungarica jelzéső nyomtatványt ıriz. A könyvtár ırzi a bazilika értékes
kottatárát, amely fontos 18-19. századi zenei dokumentumokkal rendelkezik.
- Veszprémi Érseki és Fıkáptalani Levéltár: két hajdan önálló levéltárat, a Veszprémi Püspöki
Levéltárat és a Veszprémi Káptalani Levéltárat foglalja magába. Egyesítésükre csupán a XX.
század utolsó évtizedeiben került sor. Valószínősíthetı, hogy Veszprémben az egyházmegye
alapításától kezdve ıriztek okleveleket. Ennek ékes bizonyítékául Guden vitéz XI. század
második felében kelt végrendelete szolgál, amely a levéltár máig féltve ırzött kincse. Bár a
középkor folyamán többször is tőzvész pusztította el a várat, s benne a levéltár ırzési helyéül
szolgáló székesegyházat is, mégis a két levéltárban közel 1800 középkori oklevél maradt fönn.
Jelenleg nyilvános magánlevéltárként mőködik, vagyis iratanyaga a hatályos jogszabályok szerint
ingyenesen kutatható. Az intézmény fenntartója a Veszprémi Érsekség. Tevékenységi köre szerint
ırzi a mindenkori püspökségre vonatkozó dokumentumokat és biztosítja ezek fennmaradását,
felügyeli a Veszprémi Érsekség fenntartásában mőködı közcélú intézmények iratkezelését,
közérdekő adatot szolgáltat, valamint közmővelıdési és tudományos munkát folytat. Utóbbi
tevékenység keretében kiállításokat, ismeretterjesztı elıadásokat és tudományos konferenciákat,
illetve – elızetes idıpont egyeztetetéssel - a közoktatásban résztvevık számára levéltári órákat, az
érdeklıdık részére levéltári vezetéseket szervez. Mint levéltár tudományos igényő kiadványokat is
megjelentet. Több mint nyolcvan éves a Veszprémi egyházmegye múltjából címő
kiadványsorozat, amely az egyházmegye, és ezen belül természetesen Veszprém múltjának
feltárást tőzte ki célul.
1.2.6 A Pannon Egyetem és kulturális intézményegységei
A Pannon Egyetem az 1949-ben alapított Nehézvegyipari Egyetembıl nıtte ki magát a KözépDunántúli Régió meghatározó felsıoktatási intézményévé. Napjainkban az egyetem öt karán, az
agrártudomány, a humántudomány, a közgazdaságtudomány, a mőszaki informatikai
tudományok, a neveléstudomány, a társadalomtudomány és a természettudományok területén van
lehetıség tanulmányokat folytatni, szakmai, tudományos tevékenységet végezni. Az egyetemnek
hét akkreditált doktori iskolája van. Kutatóegyetemként elısegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a
helyi önkormányzat és a központi kormányzat összefogását. A város és az egyetem között 2011ben megkötött együttmőködési megállapodás alapján az Egyetem-Város Tanácsban rendszeresen
megtárgyaljuk a város elıtt álló gazdasági, stratégiai kérdéseket, közöttük kulturális témákat is. Az
egyetem Közmővelıdési Titkársága szervezi az egyetemi közmővelıdési-kulturális
programokat. A Pannon Egyetem a kultúrának többféleképpen is közvetítıje, bölcsıje. Egyrészt
befogadó hely - az egyetem aulája, konferencia terme, kamaraterme különféle kulturális
rendezvényeknek ad otthont. Másrészt programszervezıként aktívan hozzájárul a város kulturális
életének gazdagításához. A Pannon Egyetem Közmővelıdési Titkársága, Hallgatói
Önkormányzata, Kommunikációs Irodája széles skálán kínál programokat az egyetemi
rendezvényektıl a hallgatók szórakozásán át a városi lakosságnak is szóló kulturális mősorokig. A
Pannon Egyetemen több mint ötven öntevékeny kör mőködik a Varró Körtıl a Borbarátok
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Társaságán át az Egyetemi Túrázókig, a különbözı tánccsoportoktól a színjátszó körig, és még
hosszan sorolhatnánk. A hallgatók fogékonyak társaik mővészetének figyelemmel kísérésére, ezért
az öntevékeny csoportok nyilvános szereplései az egyetemi kulturális élet fellendítésében, a
közönségtoborzásban, az érdektelenség leküzdésében nagy jelentıséggel bírnak. Az egyetemi
közmővelıdés elsısorban a hallgatók és az egyetemi dolgozók kulturális életét hivatott
elısegíteni, de a Közmővelıdési Titkárság igyekszik nyitni a város felé is, szorosan együttmőködik
Veszprém kulturális intézményeivel. A Sziveri Intézet a Pannon Egyetem és Veszprém város
együttmőködésének részeként 2012-ben kezdte meg mőködését. A partnerek közös döntése volt
a Sziveri János Intézet Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi
Kutatóközpont, archívum és könyvtár megalapítása. Az intézet az Egyetemi Könyvtár és Levéltár
épületében kapott helyet. Feladata a 20. század második felében megjelent és kortárs magyar
nyelvő kelet-közép-európai folyóiratok (Echinox, Mozgó Világ, Új Symposion stb.) győjtése, a
győjtemény feldolgozása és digitalizálása, a folyóiratok tematikájára, anyagára épített kutatások,
projektek koordinálása és elısegítése. Ez a kutatási irány nyit az adott korszak irodalmi,
mővészeti, szellemi irányzatainak elemzése, eddig mostohán kezelt életmővek feltárása felé. A
Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtárát és Levéltárát 1949-ben az egyetem megalakulásával
egyidıben hozták létre. A Tanárképzı Kar és az új szakok megalakulása óta győjtıköre
kiszélesedett. Győjti az egyetemen oktatott és kutatott tudományágak magyar és idegen nyelvő
szakirodalmát, a kötelezı és az ajánlott tankönyveket, jegyzeteket és szépirodalmat, valamint az
általános tájékoztatást szolgáló mőveket. A könyvtár egyik fontos feladata az egyetemen készült
szakdolgozatoknak, diplomamunkáknak, egyetemi doktori és PhD értekezéseknek, az egyetemi
oktatók publikációinak, az egyetem saját kiadványainak győjtése és megırzése.
1.3 Civil szféra
Az elızı koncepció, az 1996-os áttekintés óta ezen a területen tapasztalható a legnagyobb
változás. Az évek elırehaladtával mind nagyobb számban vesznek részt a város- és
közösségépítésben a helyi egyesületek, klubok, alapítványok, civil közösségek, igen aktívak a
kultúra területén is. A Polgármesteri Hivatal civil referense mintegy 220 veszprémi civil
szervezettel tart kapcsolatot. Ebbıl mintegy 80-90 folytat kulturális tevékenységet, de valós
számuk vélhetıen ennél is többre tehetı. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
többször felülvizsgált Civil Koncepcióban fektette le a civil társadalom szervezeteivel való
kapcsolattartás szabályait, valamint az együttmőködés fejlesztésére alkalmazott eszközrendszer
jellemzıit. Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatainak ellátásában számít a civil
szervezetekre, amelyek közösségépítı munkájukon kívül egyre többet segítenek különbözı
szakmai feladatok ellátásában is. Az együttmőködés anyagi bázisát a civil szervezetek
támogatására a 2003-ban 16 millió forinttal létrehozott pályázati alap jelentette. Az összeg felével
a civil szervezetek mőködéséhez, programjaihoz járult hozzá az önkormányzat, másik felét a Civil
Ház mőködtetésére, nyugdíjas szervezetek, kiadványok támogatására fordította. 2004-ben a
kulturális célra fordított összeg meghaladta a pályázati alap 50%-át, s ez az arány jellemzıen
megmaradt a késıbbi években is. Az önkormányzat ezekre, illetve hasonló célokra éves
költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig minden évben biztosítja a megpályázható
keretet. Sajnos az elıirányzat hol stagnál, hol évrıl évre kismértékben csökken, a 2013. évben 4
millió forinton áll. A megpályázható célok köre alig változott, jellemzıen program, rendezvény
megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, pályázati alap biztosítása, mőködési költségekhez
való hozzájárulás.
A civil kezdeményezések világából külön említést érdemel néhány jelentıs anyagi áldozatot is
vállaló egyéni, vagy civil szervezeti kezdeményezés. Ilyen volt például Vass László mőgyőjtı
felajánlása, aki nemcsak győjteményét bocsátotta bemutatásra a város rendelkezésére, de maga is
jelentıs összeggel támogatta a győjtemény elhelyezésére szánt önkormányzati tulajdonú épület
rekonstrukcióját, magára vállalta annak jelentıs tervezési költségét. De jellemzıen nagyon
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eredményesek az épített örökség védelméért, gyarapításáért kezdeményezett civil összefogások is.
A teljesség igénye nélkül, a Várkutat, a Komakutat, Nepomuki Szent János szobrát, a II.
világháborús emlékmővet, a Brusznyay-emlékmővet civil szervezetek, veszprémi polgárok és
cégek adományai révén lehetett megújítani, megvalósítani.
1.3.1 A kultúrához köthetı civil szervezetek csaknem teljes körően lefedik a kulturális
részterületeket. Egyik legjellegzetesebb terület a helytörténeti kutatás, helyi érték ırzése,
mentése, védelme. A helytörténeti kutatás, függetlenül attól, hogy nem intézményesült, valójában
a helyi kultúra kiemelt ügyként kezelendı területe kell, hogy legyen! Szerencsés helyzetben
vagyunk, mert ezt 1990 óta tudatosan is vallja, s gyakorlatában is követi a veszprémi városvezetés
egészen napjainkig. Mi több, a veszprémi történeti kutatás két alapmővének, gyöngyszemének,
Gutheil Jenı (1977-ben) és Hungler József könyvének korábbi (1986-os) megjelentetése mintegy
elıkészítette, megalapozta a helytörténet iránti kitüntetett figyelmet. A 90-es évektıl aztán
sorjáztak a kiváló, egy-egy témát alaposan körüljáró dolgozatok, s 1993-ban megjelent a
Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat elsı száma is, amely jelenleg is a helytörténeti kutatás
eminens, aktív mőhelye, évente kijövı 4 számmal és saját kiadásban megjelenı könyvekkel.
Nagymonográfia vagy részlet-témák kismonografikus sorozata? Hogyan s miként állhat össze „A”
teljes veszprémi történet, a Veszprém-monográfia? A kérdés, mely már évekkel-évtizedekkel
ezelıtt megfogalmazódott, ma is eleven és nyitott. Elszánt, elkötelezett, a kutatók többsége által
elfogadott, hozzáértı szerkesztı, és a témához méltó nagyságrendő anyagi támogatás egyszerre
szükséges a megvalósításhoz. (Az oktatás fejezetében már részben tárgyalt helytörténet az ott
felemlegetett elemekkel kiegészítve kerekedik egésszé!) Nem Veszprém-történet, nem
helytörténet, mégis a lokális ragaszkodás és helyi kisközösségek építésének szervezetei a
városrészi civil szervezetek. Programokkal, a hagyomány élı megjelenítésével, például 19-20.
századfordulós autentikus veszprémi polgári viselet saját költségen történı elkészíttetésével,
büszke felvonultatásával járulnak hozzá a veszprémiség tudatos megéléséhez. A Veszprémben
élı nemzetiségek kultúráját, hagyományait ırzı civil kulturális szervezetek – közöttük is
kiemelkedı a német nemzetiség sokoldalú tevékenysége - önmaguk számára a
hagyományápolásban, a többségi társadalom irányában pedig kultúrájuk megismertetésében,
népszerősítésében jeleskednek. A város egész közössége elıtti megmutatkozás egyik
legfontosabb, valamennyi nemzetiség részvételével zajló eseménye a Gizella-napok nemzetiségi
programja. Klasszikusan a kultúra kap nagyobb figyelmet a nemzetközi, testvérvárosi
kapcsolatok építésében is. A németországi Passauhoz a Gizella-hagyomány hozta közel a
mindkét városban mőködı baráti körök tagjait, míg a magyar-finn barátság ápolói a két nemzet
kulturális értékeinek megismerésével foglalkoznak. Számában és jelentıségében is meghatározó
két területet fontos még kiemelni, az amatır alkotómővészeket – képzımővészet, fotográfia,
népmővészet, háziipar - és az elıadó-mővészeket – versmondás, színjátszás, hangszeres és
vokális zene, különösen a kórusmuzsika, továbbá néptánc, mozgásmővészet és modern tánc –
tömörítı öntevékeny szervezeteket. Az amatır mővészeti együttesek részvétele, produkciói nélkül
alig képzelhetı el fontos városi esemény! Szinte valamennyi civil szervezet mőködésében kötıdik
a város valamely kulturális intézményéhez. Jutányosan helyet, termet, infrastruktúrához
kedvezményes hozzáférést kapnak, amit produktummal, produkcióval viszonoznak a befogadó
intézmény saját szervezéső, és nem egyszer a város kisebb-nagyobb eseményein.
1.3.2 Külön kell szólnunk a kiemelt mővészeti együttesekrıl. A felvetés elsı ízben az 1996-os
kulturális koncepcióban jelent meg. A kiemelt együttesek köre azóta csaknem változatlan: a
Mendelssohn Kamarazenekar, a Veszprém Táncegyüttes és Veszprém Város Vegyeskara
mellé 1998-ban csatlakozott a Liszt Ferenc Kórustársaság. A néptánc együttest leszámítva
három együttes Veszprém hagyományosan erıs, reprezentatív mővészeti ágát, a zenét képviseli.
Mindegyik messze teljesíti a tıle elvárt színvonalat. E sikerben nyilván nemcsak büszkén vállalt
városi zenetörténetünknek, de a hátterét, bázisát jelentı sokszínő amatır zenei mozgalomnak, az
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ebben szereplık teljesítményének, az értı és igényes közönségnek is szerepe van. A négy kiemelt
együttessel kezdetben rövidebb idıszakokra, majd 2004-tıl ötéves idıtartamra kötött prémium
támogatási szerzıdést az önkormányzat, legutóbb 2009-ben. A kiemelt együttesek körét az
önkormányzat közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14./2012.
(III.30.) számú rendelete a következıképpen határozza meg:
„6.§ (1) Az Önkormányzat egy-egy szakterületen legalább tíz éve mőködı, országos minısítéső,
magas színvonalon dolgozó és önálló jogi személyiségő (egyesület, alapítvány) amatır,
félhivatásos mővészeti együttest – kérésére – kiemelt együttes kategóriába sorolhatja. A kiemelt
együttesek köre nyitott, önkormányzati döntéssel bıvíthetı, szőkíthetı. (3) A kiemelt mővészeti
együttesek támogatására fordítható keret és az egyes együtteseknek biztosított támogatási összeg
az éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.” A támogatás fogalma feltételezi a
kikötések nélküliséget, azt, hogy a támogatott a támogatásért cserébe nem köteles nyújtani
semmiféle szolgáltatást. Ugyanakkor nem szükséges titkolnunk, hogy a kiemelt együttesek az ıket,
mőködésüket szponzoráló közösség számára egyfelıl mintegy köszönetképpen, másfelıl az ıket
felnevelı-kibocsátó közösséggel, közönséggel élı kapcsolatban, visszacsatolásban kívánnak lenni,
ezért évi maximum négy alkalommal térítésmentesen – vagyis a közösség javára - fellépnek. A
rendszer pozitív elemei: az együttesek számára a külsı szponzorok megszólításában az
önkormányzati támogatás egy sajátos referenciát, garanciát, s mint ilyen felbecsülhetetlen elınyt
képvisel, a támogatónak mindenkori minıségi produkcióhoz való hozzájutást, a város nevének,
jóhírének öregbítését mindenütt a nagyvilágban, s ötéves idıtartama okán mindkét fél számára
egyúttal a megbízhatóságot, kiszámíthatóságot is jelenti. A támogatási konstrukció jó és mőködik,
az idı bizonyította, bevált, de az egyre laposabb önkormányzati erszény egyre kevésbé lesz képes
lefedni a színvonal megırzéséért szükséges szakmai feladatok költségét. Feltétlen szükséges
újragondolása.
1.3.3 A civil szervezetek között speciális helyzetben vannak a hivatásos mővészeket tömörítı
szervezetek, s maguk a hivatásos mővészek is, minden meghatározó mővészeti ágban, a
képzımővészet, irodalom, zene és színház területén is. A fent említett Mendelssohn
Kamarazenekar Egyesület mellett ilyen szervezet mindenekelıtt a Veszprémi Mővész Céh.
Tagjai, bár csak kis részben veszprémi lakosok, fıként a képzı- és iparmővészetben, valamint az
irodalomban megmutatkozó mővészi tevékenységük városunkhoz (is) kötıdik. Veszprém
befogadó város. Egyedi földrajzi elhelyezkedése, a Bakony és a Balaton közelsége nemcsak
látogatóként vonzza az ideérkezıket. A csendes bakonyi falvakban, a Balaton-felvidék ízes,
hangulatos, kisebb-nagyobb településein számos országos- és világhírő mővész él, pihen,
dolgozik. Ez önmagában is egy, a közelünkben mőködı jelentıs kreatív potenciál. Szerencsés
kulturális és földrajzi adottságainknak köszönhetıen magától, mintegy ajándékként érkezett a
város hatósugarába. Tovább erısítette e spontán jelenséget a rendszerváltás eufórikus, tettekre
szólító és inspiráló idıszaka, az új utakat keresı társadalmi mobilitás, s benne a szellemi horizont
átrendezıdése is. Érte továbbá Veszprémet még egy jelentıs szellemi injektum: a 90-es években
vajdasági és erdélyi mővészek markáns, sajátos mővészi profillal rendelkezı kis csoportja
telepedett le Veszprémben, közöttük a sympozionistákkal. Bizton állíthatjuk, Veszprém
egyértelmő nyertese volt e folyamatnak, az ideérkezett alkotók megtermékenyítıleg hatottak
szellemi életünkre. İk és a környéken élı mővészek a veszprémi mővészekkel összefogva
alapították meg 1989-ben a Veszprémi Mővész Céhet. A Céh más alkotómővészeti civil
szervezetekkel ellentétben nem kötıdött szorosan egyetlen városi intézményhez sem, s ha mégis,
leginkább nyilván a Mővészetek Házához. Míg a 90-es évekbeli fénykorában ez a függetlenség
éltetı eleme volt, a 2000-es évek második felében többször felmerült az intézményesülésnek is
egyfajta igénye, po. egy céhgaléria kialakítása is. A Céh jelenleg keveset hallat magáról, tagsága is
átalakult, többen – például a figurálisok (F8) – lemondtak céhtagságukról. De hasonló szellemi
fogyókúra volt tapasztalható a többi mővészeti ágban is. Ha végigtekintünk a veszprémi kulturális
folyóiratok helyzetén, közelmúltbeli történetükön, igazolva látjuk ezt a megállapítást. Az elmúlt 10
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évben három folyóirat hallgatott el: az Új Horizont, a Comitatus és a Pro Philosophia (igaz, ez
utóbbi helyébe a kiadó Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 2005-ben Mediterrán
Világ címmel új folyóiratot indított.) Az Ex Sympozion – nem kis részben anyagi nehézségek
miatt – szintén veszített korábbi hangadó szerepébıl. Pozitív fejlemény ugyanakkor a Veszprémi
Szemle örvendetes reneszánsza, amely jelenség a helytörténet korábban már körülírt elıtérbe
kerülésének köszönhetı. Külön kell szólnunk a 2000-ig Vár Ucca 17, majd 2001-tıl Vár Ucca
Mőhely néven mőködı kiadónkról és az ugyanezen néven megjelenı folyóiratunkról. A
Mővészetek Háza gondozásában évente 2-4 számmal megjelenı szépirodalmi folyóirat és a köréje
szervezıdı alkotói kör egyfelıl a helyi szellemi mőhely szerepét hivatott betölteni. Másfelıl,
kiadóként, jelentıs a lokális mővelıdéstörténet ápolásában, az elfeledett vagy kevéssé ismert
személyiségek és teljesítmények köztudatba emelésében, kanonizálásában elért eredménye (Vár
Ucca 17 és Vár Ucca Mőhely Könyvek), valamint a veszprémi, vagy pannon táji kötıdéssel
rendelkezı kortárs irodalom megjelentetése. S végül, de nem utolsó sorban a kulturális közélet
fontos tényezıje egy pezsgı, szellemileg provokatív, érzelmet és gondolatot egyaránt felkavaró
színházi kultúra is. Szellemi megújulásunkhoz égetı szükségünk van beszélgetésre, együtt
gondolkodásra, értelmes és valódi kérdés felvetéssel megszólító színházra, a jó szöveg feszültségével
terhes színpadra.
A szellemi megújulás e mővészetek segítsége nélkül elképzelhetetlen.
1.4 Rendezvények
Veszprém az utóbbi évtizedben több fontos, igazán ismertté és népszerővé vált, jól azonosítható,
csak városunkra jellemzı fesztivált indított el és vitt sikerre. Újabban a Királynék városát már
„fesztiválvárosként” is emlegetik, aminek oka egyfelıl néhány kiemelkedı rendezvény kedveltsége
és zajos sikere, másrészt a teljes rendezvénypaletta idıbeli és jellegbeli gazdagsága is. Olyannyira,
hogy az alig pár éves szlogenünk, amely ezt a rendezvényívet idıben így határozta meg: „(Boldog)
Gizellától Szent Mihályig”, hamarosan – meglehet, már jövı tavasszal – cserére, átírásra szorul. S
amint a kiemelt mővészeti együttesek magas színvonalú teljesítménye mögött is meghúzódik a
sok kisebb-nagyobb együttes térben és idıben is széles skálán mozgó teljesítménye, úgy a
nagyrendezvények, kiemelt fesztiválok hátterében is sok kisebb-nagyobb rendezvény tapasztalata,
sikere munkál.
1.4.1 Az elmúlt másfél évtized, különösen az elmúlt 10 év tapasztalata megmutatta, hogy a
kiemelt fesztiválok körébe sorolt nagyrendezvényeknek két jól megkülönböztethetı típusa van:
az egyikbe a külsı szervezık, a másikba a meghatározóan intézményi háttérrel rendelkezı
szervezık rendezvényei tartoznak. A külsı szervezık fesztiváljainak közös jellemzıi: biztos
alapot nyújtó, a rendezvény léptékéhez képest azonban kisebb mértékő önkormányzati
támogatással, meghatározóan pályázati és szponzori finanszírozással mőködnek. Ide sorolható az
Utcazene Fesztivál és a Veszprém Fest/Veszprémi Ünnepi Játékok, e két, mára
meghatározó és legnagyobb léptékő, gyakran - némi képzavarral ugyan, de a hozzá való
viszonyulásunkat jól reprezentáló módon - csak zászlóshajónak emlegetett rendezvényünk. A két
rendezvény kevés közös vonásának egyike, hogy nagyszámú közönséget szólítanak meg, az UZ
esetében ez szó szoros értelemben tömeget, többtízezres nagyságrendet jelent. Ezen kívül másban
alig, hacsak nem példátlan sikerességükben, kedveltségükben mutatnak hasonlóságot. Töretlen
fejlıdésük és nivelláló hatásuk annak a tanulságnak a kimondására kötelez bennünket, miszerint
mindazon nagyrendezvényeinket, amelyek ezt jellegüknél fogva lehetıvé teszik, ezen a mőködési
elven érdemes, szabad megszervezni és fenntartani. A másik rendezvényi körbe a több
közmővelıdési elemet, vagy korlátozottan piacosítható elemet tartalmazó, valamint a rétegkultúrát
képviselı nagyrendezvények sorolódnak: Gizella-napok, Táncfesztivál, Kabóciádé, Vivace,
Veszprémi Nyári Fesztivál, Gyermekfesztivál és – bár nem tartozik a kiemelt kategóriába – a
Szent Mihály-napi búcsú. A kiemelt fesztiválok támogatásának rendjét az önkormányzat
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közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló 14./2012. (III.30.) számú
rendelete így szabályozza: „7.§ (1) Az Önkormányzat nemzetközi és országos jelentıségő
kulturális fesztiválokat, idegenforgalmi vonzerıvel bíró, jelentıs múlttal rendelkezı kulturális
nagyrendezvényeket a kiemelt fesztivál kategóriába sorolhatja. A kiemelt fesztiválok köre nyitott,
önkormányzati döntéssel bıvíthetı, szőkíthetı. (3) A kiemelt fesztiválok támogatására szolgáló
keret és az egyes fesztiválok számára biztosított támogatási összeg az éves költségvetési
rendeletben kerül meghatározásra.” A kiemelt fesztiválok körérıl legkésıbb 2014-ben kell újra
döntenünk.
1.4.2 A nagyrendezvények körén kívül esı, azt mintegy kiegészítı rendezvényi kínálat igen
gazdag, rengeteg eseti, egyszeri lehetıséget is tartalmaz. Az állandó, vagy visszatérı kínálatból
csak példaként néhány fontos, kedvelt rendezvény: Magyar Kultúra Napja, Mővész Korzó,
Mesterek hegedői a hegedők mesterének városában, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét,
Gyermeknap, Verbunkos Fesztivál, Kulturális Örökség Napja, Kabóca Mesefesztivál, Illatos
Advent, Karácsonyi koncert, Gyulafirátót és Kádárta városrészi közösségi rendezvényei
falunapokkal szüreti vigassággal, stb. és természetesen a nemzeti ünnepek. A „kevesebb néha
több” elve alapján megfontolandó volna kijelölni ebbıl is néhányat, amelyekre így több energia,
több figyelem juthatna, aminek a segítségével lehetıség nyílna mind az eseményhez, mind a
Veszprémhez méltóbb keretek megteremtésére.
1.4.3 Joggal merül fel a kérdés, szüksége van-e - szőkös, szőkülı lehetıségeinkre is gondolva újabb rendezvényre Veszprémnek? Ahogy mondani szokás, elıre kell menekülnünk, azaz hisszük
és valljuk, a kultúrára okosan, jól elköltött forintok megtérülnek. Mert nemcsak Veszprém
dicsekedhet gazdag rendezvény kínálattal, ez országosan és Európában is tapasztalható jelenség.
Fentiekbıl azonban úgy tőnik, a mi egyedi, veszprémi vonásainkra szabott tartalmat valóban
érdemes támogatni, elindítani. Két, kifejezetten Veszprémhez köthetı rendezvény áll elıkészítés
alatt, az Auer Lipót Nemzetközi Hegedőverseny és a Cholnoky Irodalmi Fesztivál. Auer
Lipót veszprémi születéső, világhírő hegedőmővész, iskolateremtı zenepedagógus nevét a mai
napig a legnagyobb tisztelet övezi az egész világban. Veszprém sokat tett már eddig is az Auerkultusz megteremtéséért, ápolásáért, könyv és a róla készült film támogatásával, emléktábla
állításával, a Hangvillában, Veszprém új hangversenytermében megrendezendı nemzetközi
hegedőverseny veszprémisége elvitathatatlan. Emellett nemzetközi rangú, kifejezetten prémium
kategóriájú új zenei esemény születik, amely az erıs médiafigyelemmel kiváló városreklámra is
számíthat, s amely idıvel a legértékesebb kiemelt fesztiváljaink sorába kell, hogy emelkedjen!
A másik tervezett új rendezvény szintén egy veszprémi névre, mint márkanévre, a Cholnokyfivérekre, Jenı, Viktor és László nevére épít, s amellyel Veszprém irodalmi hagyományait, veretes
múltját használva kívánunk az irodalmi jelenhez és jövıhöz hozzátenni valamit. A Cholnoky
Irodalmi Fesztivál középpontjában a vidék irodalma, kismesterek irodalma, s természetesen
Veszprém irodalma áll. Veszprém és a Magyar Írószövetség közös rendezvényeként évente,
tavasszal vagy ısszel, a nagy fesztivál szezon elıttre-utánra idızített esemény, komoly díjazású
novella-pályázattal, a pályamővekbıl rendezett gálaesttel, színházi közvetítéssel. Ha megvalósul,
erre a néhány napra a magyar írótársadalom színe-java jelenik meg Veszprémben, s ír, vagy
gondolkodik Veszprémrıl, irodalomról.
1.5 A kultúra finanszírozásának rendszere
A rendszerváltás utáni elsı évtizedet, a ’90-es éveket - a hatalmi struktúra átrendezıdése
mellett - tekinthetjük kulturális életünk átértékelıdési folyamatának is. Ebben az idıszakban
alakultak ki városunkban a ma is meglévı intézményi, támogatási és finanszírozási
viszonylatok, illetve az önkormányzati szerepvállalás rendszere. E szerepvállalás, belsı
hangsúlyait tekintve, folyamatosan változott, átrendezıdött, átértékelıdött, ugyanakkor nagyjában és kívülrıl rátekintve – a 2000-es évek elejére kialakult szerkezet a továbbiakban
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alig változott. Ennek okaként talán a stagnáló jogszabályi környezetet említhetjük elsı helyen.
Ami komoly ellentmondásban áll az elmúlt évtized történéseivel, az élet minden területét, így
a kultúrát is érintı, alapjaiban megrázó óriási átalakulással (uniós csatlakozás, gazdasági
világválság, mértéktelen eladósodás, globalizációs sokk). Mindez kihívások elé állítja a
kulturális élet hazai szereplıit, s benne általában a magyar városokat, önkormányzatokat is.
1.5.1 Az önkormányzati részvétel nagyobb tételei:
A/ Közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények mőködési feltételeinek biztosítása
kötelezıen ellátandó faladat, színházak fenntartói szerepvállalása önként vállalt feladat.
B/ Kötelezı feladatok ellátása: nemzeti ünnepek megtartása, közösségi tér biztosítása,
közmővelıdési feladatellátás biztosítása, támogatása, új kezdeményezések, kulturális
kínálatbıvítés feltételeinek biztosítása. Utóbbi feladatra, annak konkrét elemeire korábban
célonként, feladatonként elkülönített összegek álltak rendelkezésre. Például Kiadvány
támogatási keret, Filharmónia koncert támogatása keret, Új kezdeményezések (célonkénti
önálló elıirányzatokon), stb. 2012-ben elsı ízben vonta össze az önkormányzat a több,
kisebb célkeretet, és azt egy megpályázható keretbe helyezte, ez a Kulturális kínálat bıvítése
keret. A pályázatok szakmai bírálatára a Veszprémi Kultúráért Közalapítvány kuratóriumát
kérte fel.
Az önként vállalt feladatok köre és nagyságrendje jelenti azt a határt, amitıl számítva látható,
mit s milyen mértékben támogat a közösség. Veszprém város önkormányzata e körön belül is
tovább differenciált, bizonyos kulturális teljesítményeket az átlagos támogatási mértéket
meghaladó, azaz kiemelt támogatásban részesít. Erre alkotta meg a kiemelt mővészeti
együttesek és a kiemelt fesztiválok támogatási kereteit. Emellett több olyan kisebbnagyobb feladatot – esetenként, pl. nemzetközi kapcsolatok ápolása, városmarketing, arculat
kialakítása – is ellátunk, amely meghatározóan a megyeszékhely, megyei jogú város ranghoz
obligát, presztízs-jellegő feladat, de épp ezen kiadások (bizonyos része, %-a) gyakorta
kulturális célokat is támogatnak, akár konkrétan is, akár csak azzal, hogy kulturális
szereplıket, területeket, intézményeket helyzetbe hoznak. Jellemzıen ilyen például a civil
pályázati keret, a nemzetközi kiadásokra vagy a turizmus támogatására fordított költségvetési
összeg.
1.6 Jogszabályi háttér, szakpolitikai koncepció
1.6.1 Az Európai Unió Kulturális politikájának alapját az Európai Közösséget Létrehozó
Szerzıdés 151. cikkelyének (1) bekezdése így fogalmazza meg: „A Közösség hozzájárul a
tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínőségüket,
ugyanakkor elıtérbe helyezve a közös kulturális örökséget”.
A Nizzai Szerzıdés 151. cikke megteremti az alapját azoknak a fellépéseknek, amelyek a
tagállamok tevékenységeinek ösztönzésére, támogatására és szükség esetén kiegészítésére
irányulnak, tiszteletben tartva a nemzeti és regionális sokszínőséget, ugyanakkor elıtérbe helyezve
a közös kulturális örökséget. Az EU által a kultúra területén végzett tevékenységekre a
szubszidiaritás és a kiegészítı jelleg elve érvényes.
A 151. cikk lehetıvé teszi a tagállamok tevékenységének támogatását és kiegészítését a következı
területeken: az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása, az
európai jelentıségő kulturális örökség megırzése és védelme, nem kereskedelmi jellegő kulturális
cserék, valamint a mővészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális ágazatot is. E cikk
arról is rendelkezik, hogy a Közösség a Szerzıdés egyéb rendelkezései szerinti tevékenysége során
figyelembe vegye a kulturális szempontokat is. Ezen kívül erısíteni kell az együttmőködést a
harmadik országokkal és a kultúra területén hatáskörrel rendelkezı nemzetközi szervezetekkel,
különösen az Európa Tanáccsal.
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Az Alapjogi Charta 13. cikke leszögezi: „A mővészet és a tudományos kutatás szabad.” A 22.
cikk pedig elıírja, hogy „Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.”
A Lisszaboni Szerzıdés megerısíti a kultúra jelentıségét. Már az Európai Unióról szóló
szerzıdés preambulumában is az szerepel, hogy „ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE Európa kulturális,
vallási és humanista örökségébıl”. A Szerzıdés céljai között szerepel, hogy az Unió tartsa
tiszteletben saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítsa Európa kulturális
örökségének megırzését és további gyarapítását (EU-Szerzıdés 3. cikke). A Unió hatásköreit a
kultúra területén a következıképpen pontosítják: „Az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok
intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítı intézkedések végrehajtására”
2007 májusában az Európai Bizottság fontos közleményt fogadott el „Európai kulturális
program a globalizálódó világban” (COM(2007) 242) címmel. E közlemény új stratégiai
célokat fogalmazott meg az Unió kulturális tevékenységei számára. A fı célok:
• a kulturális sokszínőség és a kultúrák közötti párbeszéd elımozdítása;
• a kultúra mint a kreativitás katalizátorának támogatása a lisszaboni stratégia
keretében;
• az Unió nemzetközi kapcsolatainak lényeges elemeként a kultúra támogatása.
A kulturális miniszterek tanácsa már a 2008–2010-es idıszakra öt kiemelt cselekvési területet
határozott meg. Ezek közé tartozik a mővészek helyzetének javítása, a kulturális ágazat jobb
összehasonlíthatóságára szolgáló statisztikák és adatok győjtése, valamint a kulturális iparágak
potenciáljának kibontakoztatása. A kiemelt célok és gondolatok mindegyike kiválóan
illeszkedik nemzeti kulturális irányainkhoz.
1.6.2 Nemzeti jogi környezet: az Európai Unió szabályozása elsısorban irányelvekre épül,
nem konkrét intézkedéseket tartalmaz, és nem használja a „közmővelıdés” fogalmát, mint a
kultúra részét képezı, szőkebb egységet. A hazai jogi szabályozás viszont konkrét kereteket alkot
a közmővelıdéssel és annak intézményrendszerével, az állam és alrendszereinek feladataival
kapcsolatban. Részletesen szabályozza továbbá a közgyőjtemények – a muzeális intézmények,
könyvtárak, levéltárak -, valamint az elıadó-mővészeti szervezetek mőködésének, támogatásának
kereteit.
- Magyarország Alaptörvénye XI. cikkének 1. bekezdése kimondja, hogy valamennyi magyar
állampolgárnak joga van a mővelıdéshez;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi
önkormányzatok kötelezı tevékenységei közé sorolja „a közmővelıdési tevékenységek
támogatását”; 13. § (1) 7. pontja kimondja: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, elıadó-mővészeti szervezet támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme; a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása;
- A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulturális törvény) alapvetı célja „szabályozni a
közmővelıdési tevékenységek feltételrendszerét”. Ennek megfelelıen a törvény rendelkezik a
közmővelıdés általános szabályairól, a települési önkormányzatok feladatairól a közmővelıdés
területén, a finanszírozás alapelveirıl, valamint egyéb szabályokról;
- Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban Elıadó-mővészeti törvény)
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztetek mőködésérıl
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
1.6.3 Helyi szabályozás: az Önkormányzat a Kulturális törvényben elıírt kötelezettségének
eleget téve elıször 2003-ban alkotott rendeletet az önkormányzat közmővelıdési feladatairól
(37/2003. (IV.27.) Ör.), majd többízben felülvizsgálva azt,
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- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a közmővelıdési
tevékenység és mővészeti élet támogatásáról szóló 14/2012. (III. 30.) számú rendeletével
új jogszabályt alkotott.
A Kulturális törvénybıl eredı rendeletalkotási kötelezettségünknek tehát eleget tettünk, sıt volt
egy mára már érvényét vesztett, 1996-ban megfogalmazott kulturális koncepciónk is. A koncepció
összefoglalta a rendszerváltás nyomán városunk kulturális életében bekövetkezett nagy horderejő
változások gazdasági, társadalom-, és mővészetpolitikai tényezıit, rögzítette a 90-es évek második
felére kialakult kulturális statusokat, felvázolta a középtávú terveket. Utóbbiakból az életképes
elképzelések mára megvalósultak (po. ld. kiemelt együttesek és fesztiválok támogatási rendszere),
mások felülíródtak (városi képtár létrehozása), vagy egyszerően a körülmények, lehetıségek és
igények realizációjában kihullottak (po. ld. polgári kaszinó).
Jelen helyzetben, amikor az állami, a területi és helyi önkormányzati feladatok delegálásának beleértve a kultúra és a helyi közmővelıdés területét is érintı - átalakítása lényegében lezajlott,
szükséges és elodázhatatlan, hogy az így kialakult helyzeten végigtekintve, adottságainkat,
tapasztalatainkat, lehetıségeinket számba véve új víziót fogalmazzunk, új célokat tőzzünk ki,
céljainkat és terveinket, jövıképünket felvázoljuk, egy átfogó, a közmővelıdést is magában
foglaló kulturális koncepció kialakítását megkezdjük.
1.6.4 Gondolkodásunk, koncepció alkotásunk során a jogszabályi keretek mellett figyelembe
kell venni a 2012. januártól közzétett „A magyar közmővelıdés szakpolitikai koncepciója”
címő alapdokumentumot is, amely meghatározza a szakmai fejlıdés alapértékeit, és összefoglalja a
2020-ig terjedı idıszak fejlesztési irányait.

„A magyar közmővelıdés ma is egy a nemzet jövıjével, mert a közmővelıdésben a
kultúra épít nemzetet.”
A szakpolitika akkor lesz eredményes, ha elısegíti az értékek összeadódását, kölcsönhatását a
szakterületek között, ha a sokféle teremtı-alkotó szándékhoz támogatón tud kapcsolódni. A
közmővelıdést olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztı programnak tekinti, amely
feltételezi a polgárok aktív részvételét, közösségi mővelıdését.
A legáltalánosabb követelmény az együttmőködés, összefogás, az értékek együtthatásának
elısegítése, értékmentés és értékteremtés, amelynek rendezıelve a minıség. A feladatokat
differenciált körben, az intézmények, a civil szervezetek és a személyes aktivitások szoros
egységében kívánja megvalósítani.
A finanszírozás területén állami és helyi szinten is a normatív támogatás szakterületi
gyakorlatának profiltisztítása mellett a feladat- és teljesítménymutatókra épülı program– és
feladatfinanszírozásból adódó új mőködési rendszer valósul meg a közmővelıdési
intézményekben is.
Továbbra is fennmarad az önkormányzati támogatás arányához igazodó, mőködést segítı
érdekeltségnövelı, ösztönzı rendszer, ugyanakkor a kulturális vidékfejlesztés keretében
támogatni fogják az önkormányzatok, kistérségek, szervezetek összefogását, a helyi értékeket
segítı kulturális projekteket, rendezvényeket.
A Koncepcióban tárgyalt kilenc pillér:
1. A közmővelıdési intézmények a magyar közmővelıdés alapintézményei. A
legnagyobb közhasznú feladatot végzı országos intézményhálózatot a mővelıdési házak és
hasonló intézmények, összefoglalóan közmővelıdési intézmények alkotják. A Koncepció
kiemeli, a kormányzat az Alaptörvényben rögzített mővelıdéshez való jog érvényesítése
érdekében elkötelezte magát ezeknek az intézményeknek a védelme, egy sokszínő,
strukturált közmővelıdési intézményrendszer fenntartása, állami támogatásuk
garantálása mellett.
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2. A felnıttképzés a közneveléssel egyetemben a reformkori kezdetektıl napjainkig
meghatározza a mővelıdés helyzetét az országban. A lakosság mőveltségi szintjének alakulásában
a köznevelés alapozó funkciója mellett a felnıttképzés befolyása jelentıs.
Várható az esélyegyenlıséget csökkentı, társadalmi kohéziót elısegítı programok fejlesztése, a
közmővelıdési szakemberek szakmai felkészültségének javítása tudásának folyamatos megújítása.
3. A közösségi mővelıdés a magyar közmővelıdés megújulásának alapja,
valamennyi szakág közös nevezıje, integrálója. Nem központi kultúrpolitikai célok
megvalósításaként, hanem a helyi közösségi kezdeményezések társadalmi hálózatba fonódó
nemzeti együttmőködésként látja, láttatja a mővelıdés komplex folyamatát, rendszerét.
Elsıdleges cél a közösségek létrejöttének, megerısödésének elısegítése, ösztönzése, szakmaimódszertani támogatása, tehát a közösségek fejlesztése a helyi gazdaságélénkítı, önfoglalkoztatást
elısegítı sajátosságok kreatív feltárása, az emberek társadalmi- gazdasági részvételének fokozása.
4. A kulturális vidékfejlesztés programjának fı feladata a területi adottságokból adódó
esélyhátrányok mérséklése, a helyi életminıség javítása. A kulturális vidékfejlesztés sokszínő
programja fél évtized alatt a közmővelıdés állami támogatásának elismert, stratégiailag
megalapozott fejlesztési területévé vált.
A közmővelıdést szolgáló épített környezet megújulása terén olyan fejlesztések szükségesek,
amelyek hozzájárulnak az adott térség kulturális hagyományainak, szellemi és természeti
kincseinek gondozásához, hazai, nemzetközi meg- és elismertetéséhez, értéktárak összeállításával,
a helyi értékek tudatosításával. Növelik a térségek gazdasági, szellemi potenciálját, vonzerejét,
elérik, aktivizálják a fiatalokat.
5. Határon túli magyar kultúra kérdésében a Koncepció fejlesztési irányokat és
tartalmakat fogalmaz meg az egyes magyarlakta régiók közösségei számára. Kiemelt céljának
tekinti az egységes értékrenden, kulturális hagyományokon és módszereken alapuló magyar
közmővelıdés azonosságainak bemutatását, szereplıinek segítését, és azt, hogy eszközei,
eredményei széles körben elérhetıvé váljanak.
6. A kulturális örökség digitalizálása. A nemzeti digitális kultúra rendszerének és
tartalmának létrehozásával új lehetıségek nyíltak meg a közmővelıdés fejlesztése számára, ami
kiszélesíti a korábban rendelkezésre álló lehetıségeket. Szükséges a közmővelıdési
intézményrendszer bekapcsolódása a nemzeti kreatív és kulturális ipari szolgáltatásokba, a
szolgáltatások hazai és nemzetközi fejlesztéseibe. Ennek keretében meghatározó a nemzeti
kultúra kreatív, kulturális szolgáltatóipari átalakítása – azaz a kultúra nemzetgazdasági
szerepkörének pozicionálása.
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) a nemzeti kultúra digitális közgyőjteményének
ernyıszervezeteként, egységes rendszerbe foglalja a nemzeti kulturális örökség digitális tartalmait.
Cél a közmővelıdési intézményrendszerben MaNDA-Pontok létrehozása, ahol lehetıvé válik a
digitalizált nemzeti kulturális értékek elérése. A közmővelıdési intézményrendszer bekapcsolódik
a nemzeti kreatív és kulturális ipari szolgáltatásokba, a szolgáltatások hazai és nemzetközi
fejlesztéseibe, Kulturális Közfoglalkoztatási Program valósulhat meg.
7. Ifjúsági közmővelıdés támogatása: a fiatalok általa megfogalmazott igényeket,
problémákat kell a középpontba helyezni, figyelembe véve azokat a horizontálisan mőködı nagy
rendszereket, amelyek hozzájárulnak a különféle megfontolásból induló ifjúsági mővelıdést és
fejlesztést szolgáló törekvések eredményinek a szinergiájához. Ennek érdekében megfogalmazott
célok, tevékenységek:
- a fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élı párbeszéd folytatása,
lehetıvé téve, hogy az érintettek részt vegyenek az ifjúságot érintı programok elıkészítésében,
megtervezésében és végrehajtásában.
- az oktatási és kulturális szakpolitikák kölcsönös egymásra épülése, törekvés a köznevelésre
fókuszáló szemlélet mővelıdési gyakorlatba történı integrálására, biztosítva a hallgatók és a helyi
közmővelıdési, kulturális intézmények, valamint elıadó-mővészeti szervezetek közötti
együttmőködések kialakítását.
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- ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó korosztály specifikus
szórakozási igények kielégítése, a kulturális szakemberek közremőködésével kidolgozott
modellek, megfelelı módszerek és eszközök alkalmazása, az ifjúság saját nyelvén történı
megszólítása, úgy, hogy a gyermekek és fiatalok a kulturális hagyományok hordozói legyenek,
amelyek összekötik ıket az elmúlt nemzedékekkel.
8. A hagyományápolás a hagyományápolás szakágai legtöbb esetben a kulturális
infrastruktúra bázisán mőködnek, de feltétlenül szükséges a civil társadalom és szervezeteinek
megszólítása és közremőködése. Feladatok:
- a tudományos, a közgyőjteményi, valamint a mővészeti és oktatási területtel való szoros
kapcsolattartás
- a helyi hagyományok összegyőjtése, közkinccsé tétele és hasznosítása a zsőrizett, igényes,
szakmailag minıséget jelentı hiteles kultúraközvetítés, amely a folklór és tárgyi kultúra
vonatkozásában egyaránt fontos.
- a Szellemi Kulturális Örökség listájára történı felterjesztés, értékeink megırzése, továbbéltetése.
9. A magyar nyelv ügye kulturális örökségünk megırzésének feltétele, a magyar
közmővelıdés tartalmainak hordozója. A közmővelıdésnek megfelelı szerepet kell kapnia a
magyar nyelv megırzésében és népszerősítésében, gazdagságának és versenyképességének
megtartásában és fejlesztésében, az újjászervezıdı köznevelés rendszeréhez igazodva, vele
együttmőködve kell megtalálni az egész napos tevékenységéhez illeszthetı, illetve a kötelezı
iskolai nevelésbıl kikerülı korosztályok számára alkalmazható anyanyelvi tudást és
kompetenciákat fejlesztı programok kidolgozásának és végrehajtásának módját.

2. Vízió: szempontok, kérdések, célok
2.1. A kulturális koncepció megújításának szükségessége
Veszprém a történelmi és természeti adottságai következtében a méretéhez, lakóinak
számához képest általában „többet nyújt”, így több figyelemre is tart számot a kulturális élet
és a turizmus területén a hasonló nagyságú városok között. A fokozódó hazai vagy
nemzetközi versenyben ennek a kulturális többletnek a finanszírozhatósága - éppen a
rendelkezésre álló helyi vagy az elérhetı állami források szőkülése miatt - akár kritikussá is
válhat, ezért saját lehetıségeinket egy másfajta, korszerőbb, Európa több városában bevált
kulturális szemléletrendszerben is próbára kell tennünk.
2.1.1 A jelenleg érvényben lévı koncepció tanulságai
A jelenlegi helyzetünk felmérését követıen az elérendı célok tudatában meg kell vizsgálnunk
az érvényben lévı, 1996-ban elfogadott kulturális koncepció tanulságait, eredményeit és
hiányosságait egyaránt, hogy a továbblépés szükségszerő irányát a megváltozott
körülményekhez igazíthassuk.
„A rendszerváltással a kultúra helyzete minıségileg megváltozott. Ez nemcsak a források zsugorodását, a
települések kultúraépítı képességének csökkentését jelenti, hanem megváltozott a helyi társadalom kulturális
elkötelezettségeinek rendszere is. A paternalista, gondoskodó, de a gondoskodás árát, feltételeit megszabó
állam helyére egy a korábbinál sokkal több lábon álló kultúrfinanszírozás lép. Veszprém Város Közgyőlése
kijelenti, hogy tisztában van a kultúra semmi máshoz nem hasonlítható civilizáció, polgárosító,
identitásteremtı képességével. Nem vonul ki tehát a kultúrfinanszírozásból, hanem a megrendelık
egyikeként jelenik meg. Ebben a helyzetben felértékelıdik minden, nem állami eredető támogatás, valamint a
kultúra, ezen belül a mővésztársadalom önmenedzselı, önfenntartó képessége. A kultúrfinanszírozás egész
rendszerét ezért egy olyan önszabályozó mechanizmusra kell építeni, amely az állami eredető támogatással a
nem állami eredető támogatást - nyílt alkufolyamatban megfogalmazott arány szerint - egészíti ki.
Az intézmények, csoportok, alkotómővészek az eltartott, „gyermeki” státusból a kockázatosabb, de
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autonóm felnıtti státusba lépnek át. A finanszírozási rendszernek ki kell kényszerítenie ezt a státusváltást,
vállalva az új szerepekkel járó konfliktusokat.” (Részlet az 1996-ban elfogadott kulturális koncepcióból.)
Amíg tehát a ’90-es évek korszaka a rendszerváltás lendületében fogant új kulturális szemlélet
meghonosításával jellemezhetı, az új évezred elsı évtizede - különösen 2004-tıl, az Európai
Uniós tagságunktól kezdıdıen - újabb kihívások elé állította általában a magyar városokat és
a kulturális élet hazai szereplıit is.
E megváltozott feltételekhez igazodik már a veszprémi közgyőlés által elfogadott Integrált
Városfejlesztési Stratégia és a 2012-es marketing stratégia is, melyeknek számos kulturális
vonatkozása is van. Mindez szükségessé teszi egy új kulturális koncepció megalkotását is, az
intézményhálózat egységes fellépését a kulturális szolgáltatások területén, szellemi és fizikai
kapacitásának jobb kihasználását, összességében városunk vonzerejének növelését, a
Veszprém brand építését.
2.1.2 Párbeszéd szükségessége
A városvezetés Veszprém kulturális életének legkülönbözıbb szintő és rangú képviselıivel,
szereplıivel folytatott 2007-ben kezdeményezett beszélgetés sorozatának egyik figyelmeztetı
tanulsága volt, hogy szinte minden szinten érzékelhetı valamilyen mértékben a tényleges
mozgástér hiánya. (Némely mővészeti ág esetén ez konkrét „tér”, azaz a próbaterem hiányát
is jelenti.) Általános a motiváltság alacsony foka, a mindenkori támogatások esetleges vagy
nem kiszámítható léte, mértéke, az amatır, a félprofi és a professzionális szintek keveredése vagy éppen áttörhetetlensége. A helyi kulturális közeg szereplıi ezek fényében idınként
kedvtelennek tőnnek, bár a kiemelt együttesek és programok esetén sikerült többé-kevésbé
hosszabb távú 3-5 éves támogatási kereteket rögzíteni. Az egykori „rendszerváltó” struktúra
több évtizedes mozdulatlansága azonban nem motivál újabb, komolyabb teljesítményekre,
gyakran még a kiemelt együttesek sincsenek érdemben kezelve, vagy a szakmai nívójuk
emelésére ösztönözve.
Az is kiderült azonban, hogy az önkormányzati oldal sem él azzal a motivációs lehetıséggel,
amellyel a város kulturális, kreatív erıit Veszprém hosszú távú céljainak irányába terelhetné.
Már ekkor felmerült az intézményi struktúra megreformálásának kérdésköre, azonban a
válsággal sújtott években maga a túlélés vált elsıdleges feladattá szinte minden szinten.
Az akkori párbeszédsorozat legfontosabb hozadéka azonban magának a párbeszédnek a léte.
A helyi kulturális szakma kinyilvánította, hogy elvárja ezt a kommunikációt. A folyamatos
párbeszéd lehet a feltétele és egyben garanciája annak is, hogy megkísérelhetjük
koncepcionálisan és intézményi struktúrájában is megújítani a város kitörési pontjaként is
emlegetett kulturális életét. A párbeszédsorozat tanúsága szerint ennek szükségességét maguk
a kultúra „csinálói”, szereplıi is felismerték, ehhez szívesen asszisztálnának is. Ezt a célt
szolgálhatja az új kulturális koncepció társadalmi vitája is.
2.1.3 Új kulturális környezet és a kultúra fenntarthatósága
A „kultúra” fogalma a XXI. század elsı évtizedében jelentıs átalakuláson ment keresztül egyszerre jelentve a helyi kulturális javak összességét és a világ kulturális örökségének részét.
Napjainkban egy olyan új kultúrafelfogás is elterjedt világszerte, amely a kultúra
fenntarthatóságában látja annak legfontosabb mozzanatát. Az elgondolás igazsága könnyen
belátható: ha egy kultúra nem fenntartható, vagy ha nem képes mások értékeinek
befogadására, akkor elıbb vagy utóbb feléli tartalékait. A kulturális zsákmányszerzés
gyakorlatát világszerte felváltani látszik a helyi értékek tiszteletben tartásán is alapuló
„fönntartható kultúra” iránti igény.
A kultúra e felfogás szerint nem szőkíthetı a tárgyi emlékekre vagy a kulturális javak
összességére. Sokkal több annál: magának az életnek, az életben maradásnak a sajátos,
minıségi módja és technikája. Mi, veszprémiek nemcsak azért hiszünk a kultúra
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fenntarthatóságában, mert a városunk története több mint ezer éve bizonyság rá, mi itt és
most is igyekszünk tenni ezért.
2.2 A globális, a nemzeti és a helyi kultúra viszonylatai
Az utóbbi évtizedben érezhetıen kiteljesedett a gazdasági élet, a kereskedelem, a reklám és a
média globalizációja. Ezek a folyamatok azonban - a nyilvánvaló negatív gazdasági és
kulturális hatások ellenére - számos új elméleti és gyakorlati elem, fogalom megjelenése
mellett egy új, európai léptékő, némiképp nyitottabb, de sokkal igényesebb kulturális közeget
- és ezzel együtt piacot - is jelentenek. Ilyen körülmények között kell elıretekintve
újraértelmeznünk saját kulturális értékrendünket is, különösen a helyi és globális értékek
viszonylatában. Kulturális jövıképünket, ezzel együtt kulturális életünk szereplıinek,
intézményeinek mozgásterét, finanszírozási rendszerét ma már nem elég csupán a helyi
viszonyokhoz igazítani, ahogy eddig tettük.
2.2.1 Európaiság és helyi érték
Hogy mennyire tudjuk egyáltalán értelmezni az európaiságunkat és az új kihívásokat, jól
mutatták 2004-ben az „Európa Kulturális Fıvárosa 2010” pályázatunk elkészítésének
körülményei is. A pályázat és ennek kapcsán a hazai és európai kultúrvárosok életének
mélyrehatóbb megismerése rávilágított néhány frissítésre szoruló nézetünkre, és a kulturális
értékek hazai és nemzetközi versenyhelyzetének felismerésére. E versenyhelyzet ugyanakkor
esetenként helyi, fıleg szakmai konfliktusok forrása is lehet, melyek kezelésére mindenekelıtt
a párbeszéd lehet a megoldás. Mindezek mellett olyan fogalmakat kell naprakészen
értelmeznünk és mások számára is érthetıvé tennünk a kultúra területén is, mint európai,
nemzeti és helyi identitás; élhetı város és környezet; a kultúra fenntarthatósága; média- és piacképesség stb.
2.2.2 Helyi identitás és fenntarthatóság
Különbözı megnyilvánulásokban a helyi identitás és a helyi érték könnyen és hatáskeltıen
kijátszhatók nagyobb közösségek, nemzetek identitása, vagy akár globális értékek rovására. A
prioritások meghatározásánál ezért elıre ki kell mondanunk: Veszprém nem érdekelt a
kulturális elszigetelıdés semmilyen formájában! A helyi értékeinket nem kívánjuk semmilyen
„külsı hatástól” elszigetelni, hanem éppen ellenkezıleg, esélyt kell adnunk a legtágabb
szellemi kontextusban történı összevetésre és megmérettetésre is, ezáltal javítva és
ösztönözve a helyben születı produktumok valós értékének meghatározását, életképességét.
Ez a nyitottság egyúttal azt is jelenti, képesek vagyunk más - nemzeti vagy kisebbségi kultúrák befogadására, szintetizálására is, ezáltal a szőkebb városi közösségünkön túl aktív
része kívánunk lenni a nemzet és Európa közösségének is. A kulturális identitásunk ilyen
módon történı gazdagodása egyúttal a saját helyi kultúránk, értékeink minden körülmény
közötti fenntarthatóságának záloga is lehet.
2.2.3 Közönségigény és piacképesség
A kulturális produktumok magasabb mércével történı megmérettetése, közvetve a
piacképesség növelése egyúttal a kultúra más területein is minıségjavulást eredményezhet. Az
igényesebb saját közönség nevelése elısegítheti az itt születı, helyi kulturális értékek
eladhatóságának, piacképességének növelését a hazai és nemzetközi kulturális térben azzal,
hogy a helyi elvárások szintjét is ezekhez igazítjuk. (Másfelıl tekintve úgy is fogalmazhatunk,
hogy a helyi közönséget, kultúrafogyasztó polgárunkat nem soroljuk hátrányosabb helyzetbe,
mint pl. a hozzánk, kulturális rendezvényeinkre ellátogató turistát.)
A kulturális turizmus, vagyis az igényes, fizetıképes turista figyelmének felkeltése, idevonzása
egy sokkal igényesebb, egységesebb arculatú kulturális és szolgáltatási közeget, kínálatot is
feltételez. Ez az intézményhálózat profiltisztítása és kialakítása során egy merıben új elemet
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is megjelenít a város kulturális életében: a kor hazai és nemzetközi kulturális-mővészeti vagy
éppen turisztikai, szolgáltatási trendjeinek folyamatos figyelemmel kísérését és megjelenítését
is a kínálatunkban.
2.3 A kulturális szolgáltatások városi elvárásai
A kulturális turizmusban rejlı lehetıségek jobb kiaknázása érdekében - országos és
nemzetközi kitekintéssel, a város régiós és nemzetközi törekvéseit is figyelembe véve - az új
intézményi hálózatot úgy kell kialakítanunk, hogy az egyes feladatkörök támogatási feltételeit
a megcélzott nagyobb közösségek - a régió, az ország, sıt Európa - elvárható igényszintjéhez
igazítjuk.
A város kulturális intézményhálózatának ugyanakkor szüksége van a szakmai támogatásra, a
szélesebb körő mecenatúra kialakítására, a szponzori kör városi szinten történı egységes,
koncentrált kezelésére és bıvítésére is. Mindez alig képzelhetı el egy marketingben és
rendezvényszervezésben egyaránt professzionális, mozgékony és profitorientált szervezet
létrehozása nélkül.
2.3.1 A kultúra mint áru - és ami több annál
Különbözı koncepciók és kultúrafelfogások visszatérı ütközıpontja az a kérdés, hogy áru-e
a kultúra vagy a mővészet? Amennyiben a kultúrát az élet megszerezhetı, birtokolható
minıségének, összetevıjének tekintjük, egyértelmő, hogy ilyenformán egyfajta áru is, amely
elıállítható, és amelyért fizetnünk kell. Ha a kultúra egy közösség összetartozásának
hordozója, kifejezıje vagy jellemzıje, akkor már túlmutat az anyagi értékek pénzben
kifejezhetı birodalmán - ahogy a mővészi kreativitás sem egykönnyen forintosítható.
Veszprém mindkét felfogásban érdekelt, hiszen híresen városszeretık és lokálpatrióták a
veszprémiek – amely pénzben nem kifejezhetı érték – ugyanakkor a városnak szüksége van
arra, hogy áruba bocsássa ezen természeti és épített értékeket, hiszen az idegenforgalom és a
kultúra jelentıs bevételi forrása a városnak.
2.3.2. Veszprém város kulturális törekvései
A kultúra nem egynemő és leegyszerősíthetı fogalom, ezért nem lehet egyféleképpen
viszonyulni hozzá. Veszprém városa kulturális koncepciójában is kinyilvánítja, hogy a kultúra
fogalmát komplex módon értelmezi és kezeli. Veszprém törekvéseiben a szív és az ész városa
szeretne lenni, azaz: egészként fogjuk fel a reál-humán relációt, és a teljességre törekszünk a
város, mint fogalom térbeli és idıbeli értelmezésében is.
Ennek alapján kijelentjük, hogy Veszprém városa magáénak érez minden produktumot, amely
a földrajzi területén jött és jön létre, függetlenül az alkotó személyének hovatartozásától.
Ugyanígy magáénak vall minden olyan kulturális terméket, szellemi-mővészi produktumot,
amely a város szülöttének vagy lakójának tulajdonítható, bárhol és bármikor is jött létre.
E felfogás és célok alapján indokolt annak a többváltozós kulturális modellnek a kialakítása is,
amely az életminıség javításának általános céljai mellet nem engedi kihullani az emberi
kreativitás termékeit, megnyilvánulásait sem, ezeket a város meg kívánja ırizni, és megkísérli a
közösség javára fordítani.
2.3.3 A kulturális környezet újrapozícionálása
Az intézményi hálózat profiltisztítása során különbözı igény-, feladat-, és támogatási szintek
kerülnek kialakításra, ezek mátrix-szerő megjelenítése és dinamikus mőködtetése azonban
szabadságot és átjárhatóságot biztosít a kultúra helyi és nem helyi képviselıi, szereplıi
számára. Ennek az új struktúrának a kialakítása ugyanakkor minden területen (akár az
intézményi felújítások, akár projektek megvalósítása, akár rendezvénytámogatás során)
jelentısen növelheti a hazai és európai pályázati esélyeinket. A verseny-semleges és magasabb
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szintet megcélzó helyi kulturális környezet kialakításával egyúttal a saját kreatív polgáraink
által elérhetı pozíciókat is javíthatjuk, könnyebbé téve akár a menedzselésüket is.
Nem csupán a kultúra fogalmát kell korábbi, akár több évtizedes beidegzıdéseinktıl
megszabadítani, hanem a körülmények megváltoztatásával serkenteni, ösztönözni kell a
kulturális értékek és termékek létrejöttét, piacképességének javítását is.
2.3.4 Új viszonylatok feladatban, elvárásban és támogatásban
Egy új kulturális struktúra azonban semmiképp nem kizárólag intézmény-fenntartási és kezelési kérdés, sokkal inkább a tartalmi megújulás lehetıségének kérdésköre. Szerencsére a
pozitív példákat is helyben találjuk: a két zászlóshajónak tekinthetı tipikusan veszprémi
fesztivál utóbbi években történt tartalmi megújulása és „terjeszkedése”, a különbözı
kulturális területek, mőfajok szokatlan, ám szerencsés összekapcsolása a város
intézményhálózatában dolgozók gondolkodását is megváltoztathatja. Városi ösztönzéssel egy
másfajta, egységes alapokra helyezett kultúraszervezés és -finanszírozás is esélyt kaphat, az
összefogás és közös projektek irányába elmozdulva. Ennek az új típusú ösztönzésnek kell
akár új szervezeti formát létrehozva is keretet biztosítani.
Az új kulturális szemlélet meghonosításában elsıként a helyi kultúra komplex
viszonyrendszerét kell oly módon kialakítanunk, hogy ez mint objektív adottság, kreatív és
inspiráló környezet, reményeink szerint magával hozza, elısegítse a kultúra szélesebb
alapokon nyugvó felfogását, értelmezését és átélését hétköznapi szinten is.
Mindez azt is jelenti, elsısorban belakható közösségi teret - helyiségeket és infrastruktúrát kell biztosítani egyesületeinknek, polgárainknak, fiataljainknak és mővészeinknek, akik értéket
vagy közösségi életet teremtenek.
2.3.5 Intézményi háttér, szolgáltatások és feladatok
A városi multifunkcionális csarnok 2008. évi indítása rákényszerítette a várost a
fenntartásában, tulajdonában lévı intézményrendszer és az intézményekhez is kapcsolódó
tevékenységi, finanszírozási és támogatási rendszer felülvizsgálatára.
A Hangvilla 2013-as belépése a kulturális helyszínek közé talán még ennél is nagyobb
változást hoz, hiszen újragondolásra és -pozícionálásra készteti a közmővelıdés eddigi
színtereit is. Ennek során alapvetı cél, hogy tisztán láthatóvá, elkülöníthetıvé - és számon
kérhetıvé - váljanak az elvárások és a ráfordítások.
Az új struktúrában az alapvetı feladatok meghatározásán túl a megszerezhetı önkormányzati
támogatás nem automatikusan "jár" egy-egy intézményeknek, egyesületeknek, hanem a városi
feladatok, elvárások - és vele a felkínált támogatások - pályázati formában idırıl-idıre
"elvihetık". Az önkormányzatnak így módja van a város érdekében folyamatosan inspirálni
távlati és regionális céljainak elérésére a városban mőködı szolgáltatókat és kulturális
partnereket.
Ebben a nyílt versenyhelyzetben kialakulhat egy minıségibb kulturális szolgáltatási nívó,
amely idırıl-idıre új helyzet, új inspiráció elé állítja a különbözı feladatokért, kiírásokért,
pályázatokért versengı intézményeket, vagy akár a civil szervezeteket is.
2.3.6 A kulturális koncepció aktuális hívószavai és céljai
Az eddigi megállapítások tükrében válnak láthatóvá egy új, korszerőbb kulturális koncepció
keretei közt megoldásra váró célok és feladatok is:
- Veszprém kulturális kisugárzásának növelése országos szinten
- a városi, helyi identitás erısítése, ápolása a lakosság körében
- esélyegyenlıség megteremtése a kulturális javak elérésében – különös tekintettel a fiatal és
idısebb korosztályokra
- szubkultúrák, kisebbségi és nemzetiségi kultúrák ápolása
- nyitottság más európai városok – különösen a testvérvárosok – kultúrája iránt
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a kulturális intézmények és szolgáltatók profiltisztítása mellett a kulturális szinergia
megteremtése egy városi programiroda közremőködésével
professzionális marketing és PR tevékenység a Veszprém brand erısítésére a város
kulturális arculatának pontosítása, tematizálása, egységes megjelenítése
a legfontosabb és fajlagosan a legolcsóbb marketingfelület, az internet jobb kihasználása
intézményi szinten is: közösségi portálok becsatornázása új célcsoportok, közösségek
elérésére és létrehozására
a kulturális intézményrendszer, a civil- és a gazdasági szféra összehangolása, a mecenatúra
és szponzori kör egységes kezelése, bıvítése.
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Melléklet a 139/2013. (V.31.) határozathoz
A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
rendelkezéseinek megfelelıen a következık szerint állapítja meg az alábbi
egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság alapító okiratát:
1. A Társaság cégformája
Korlátolt felelısségő társaság
2. A Társaság cégneve
Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság
A Társaság rövidített neve: Veszprémi Programiroda Kft.
3. A Társaság székhelye
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
4. A Társaság alapítója, tulajdonosa:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: Veszprém, Óváros tér 9.
Törzsszám: 430003000
Képviselı: Porga Gyula polgármester
5. A Társaság tevékenységi körei
A Társaság fıtevékenysége:
9001 – Elıadó-mővészet
A Társaság egyéb tevékenységei:
9002 – Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység
9321 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
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9319 – Egyéb sporttevékenység
9311 – Sportlétesítmény mőködtetése
9004 – Mővészeti létesítmények mőködtetése
9003 – Alkotómővészet
8560 – Oktatást kiegészítı tevékenység
8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8220 – Telefoninformáció
8121 – Általános épülettakarítás
7990 – Egyéb foglalás
7912 – Utazásszervezés
7810 – Munkaközvetítés
7120 – Mőszaki vizsgálat, elemzés
7010 – Üzletvezetés
7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7430 – Fordítás, tolmácsolás
7420 – Fényképészet
7320 – Piac-, közvélemény-kutatás
7311 – Reklámügynöki tevékenység
7312 – Médiareklám
7021 – PR, kommunikáció
6820 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399 – M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6203 – Számítógép üzemeltetés
6209 – Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6190 – Egyéb távközlés
6130 – Mőholdas távközlés
5920 – Hangfelvétel készítése, kiadása
5914 – Filmvetítés
5913 – Film, videó- és televízióprogram terjesztése
5811 – Könyvkiadás
5813 – Napilapkiadás
5814 – Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
5819 – Egyéb kiadói tevékenység
5630 – Italszolgáltatás
5621 – Rendezvényi étkeztetés
5629 – Egyéb vendéglátás
5210 – Raktározás, tárolás
5229 – Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás
4781 – Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
4778 – Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4690 – Vegyestermékkörő nagykereskedelem
4617 – Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820 – Egyéb sokszorosítás
1812 – Nyomás (kivéve napilap)
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Az alapító (továbbiakban: Tulajdonos) tudomásul veszi, hogy a cég tevékenységi
körébe bejegyzett, de jogszabályban engedélyhez, vagy egyéb további feltételhez
kötött tevékenységek csak az engedély alapján, vagy a feltétel teljesítése esetén
végezheti a társaság.
A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét legkésıbb a tevékenység megkezdésével egyidejőleg - köteles a cégközlönyben
közzétenni. A közzétételre a 2006. évi V. törvény 21. §-ában és a 21/A. §-ban
foglaltak megfelelıen alkalmazandók.
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabály kivételt nem tesz, a gazdasági
társaság csak akkor folytathat, ha-e tevékenységben személyesen közremőködı
tagjai munkavállalói, illetve a társaságban tartós polgárjogi szerzıdés alapján a
társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a
jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.
6. A Társaság mőködésének idıtartama
A Tulajdonos a Társaságot határozatlan idıtartamra hozza létre.
7. A Társaság törzstıkéje
A Társaság törzstıkéje 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében
pénzbeli betétbıl áll.
8. A Tulajdonos törzsbetétje
500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzbıl áll.
9. A törzsbetétek befizetésének rendje
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 50
%-át, vagyis 250.000,- Ft-t, azaz kettıszázötvenezer forintot be kell fizetni a
társaság számlavezetı bankjába. Amennyiben az alapító a törzstıke készpénz részét
teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget
legkésıbb a cégbejegyzéstıl számított egy éven belül befizetni.
10. Az üzletrész, mellékszolgáltatás
10.1. A Társaság törzstıkéje egyetlen üzletrészt képez.
10.2. A Tulajdonos törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékő
szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére nem köteles.
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10.3. Az Alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.
11. Az üzletrész átruházása
11.1. Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját
üzletrészét nem szerezheti meg.
12. A Társaság legfıbb szerve
12.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyőlés nem mőködik, a Társaság legfıbb
szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Önkormányzat mindenkor hatályos
Vagyonrendelete szerint történik a döntés:
− a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
− osztalékelıleg fizetésének elhatározása;
− pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
− az ügyvezetı megválasztása, visszahívása;
− az ügyvezetı és a felügyelı bizottsági tagok, valamint a Tulajdonos által
meghatározott vezetı állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat
megalkotása;
− a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
− a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
− olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont],
illetve élettársával köt;
− a tagok, az ügyvezetı, a felügyelı bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló
elleni követelések érvényesítése;
− a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló
által történı megvizsgálásának elrendelése;
− a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása;
− a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása;
− a társaság által kötendı olyan szerzıdés jóváhagyása, amikor a szerzıdési
érték a törzstıke legalább 1/4-ét, de minimum 20 millió forintot meghaladja.
12.2. A Tulajdonos köteles a taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való
döntésekrıl a vezetı tisztségviselıt írásban értesíteni.
12.3. A Tulajdonosi jogkör gyakorlása közben hozott határozatokról az ügyvezetı
folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), és a meghozott
határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok
Könyvébe.
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12.4. A Társaság Ügyvezetıje legalább évente írásban köteles beszámolni a végzett
munkájáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének, mint a
Társaság Alapítójának.
12.5. A Tulajdonos - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek
kivételével - hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelızıen köteles az
ügyvezetı, valamint a felügyelı bizottság véleményét megismerni.
12.6. A véleményezési jog gyakorlásának módja: A Tulajdonos a tervezett döntés
szövegét írásban (levél, vagy e-mail útján) megküldi az ügyvezetınek. Az ügyvezetı
ennek kézhezvételét követı 8 napon belüli idıpontra a tervezett döntés
megküldésével egyidejőleg írásban összehívja a felügyelı bizottság ülését. A
felügyelı bizottság fentiek szerint összehívott ülésén készült jegyzıkönyvbe foglalt
véleményt - a saját véleményt tartalmazó levéllel együtt - az ügyvezetı 8 napon
belül köteles a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani.
13. Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés módja
13.1. A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok elıtt az ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı e jogkörét az
ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
13.2. Az ügyvezetıt a Tulajdonos legfeljebb öt évre választhatja meg.
13.3. A Társaság ügyvezetıje 2013. július 1. napjától 2018. július 1. napjáig terjedı
idıszakra:
Név: Muraközy Péter
Anyja születési neve: Almási Erzsébet Mária
Születési hely, idı: Kecskemét, 1970.04.19.
Lakcím: 8200 Veszprém, Jókai utca 12.
13.4. A vezetı tisztségviselıt e minıségében megilletı jogokra és az ıt terhelı
kötelezettségekre a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
13.5. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezetı önállóan
jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása közben és az ügyvezetés során tartozik
figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket a Tulajdonos határozata
megállapít.
13.6. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı önállóan
gyakorolja.
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13.7. Az ügyvezetı a Társaságtól a Tulajdonos által meghatározott díjazásban
részesülhet.
13.8. Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) a saját nevében
vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet, errıl
azonban a Tulajdonos a legközelebbi ülésen értesíteni kell.
13.9. Az ügyvezetı és cégvezetı felelısségét és mőködésének - jelen szerzıdésben
nem szabályozott - feltételeit a törvény határozza meg.
13.10. A cégjegyzés módja:
A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság elıírt, elınyomott vagy nyomtatott
cégszövege alá nevét a Társaság ügyvezetıje önállóan írja a közjegyzı által
hitelesített aláírási címpéldány, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
szerint.
14. A Társaság felügyelı bizottsága
14.1. A társaság felügyelı bizottsága három tagból áll. A felügyelı bizottság tagjait a
Tulajdonos a mindenkor hatályos rendeleteiben foglaltak szerint jogosult jelölni és
megválasztani. A megválasztás határozott idıre, de legfeljebb 5 évre. A felügyelı
bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
14.2. A felügyelı bizottság ellenırzi a Társaság mőködését, ügyvezetését. E
tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság vezetı tisztségviselıitıl és vezetı
beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe
és irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértıkkel megvizsgáltathatja.
14.3. A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a Tulajdonos elé terjesztett
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést,
amely a Tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény")
szerinti beszámolókról és az adózott eredmény felhasználásáról a Tulajdonos csak a
felügyelı bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A felügyelı bizottság tagjai a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
14.4. A felügyelı bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A
felügyelı bizottság határozatképességéhez három tag jelenléte szükséges.
Határozatait szavazással állapítja meg egyszerő szótöbbséggel.
14.5. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségben a gazdasági társaság tagjai, illetve
munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg,
melyet a Tulajdonos hagy jóvá.
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14.6. A felügyelı bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a
felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem
kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság
ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
14.7. A felügyelı bizottság elnöke a Gt. és az Alapító Okirat rendelkezései
keretében:
- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- gondoskodik az ülés jegyzıkönyvének vezetésérıl.
A Társaság felügyelı bizottsága 2013. július 1. napjától 2018. július 1. napjáig:
Elnök: Mike Veronika
Tag: Hatás Andrea
Tag: dr. Orbán György
14.8. A felügyelı bizottság az egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az
ellenırzés megosztása nem érint a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt,
hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre kiterjessze.
15. Könyvvizsgáló
15.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló mőködik.
15.2. A Társaság könyvvizsgáló feladatait 2013. július 1. napjától 2018. július 1.
napjáig terjedı idıszakra SIGNATOR AUDIT Kft. látja el.
A Könyvvizsgálatért felelıs személy: Olma Frigyes ügyvezetı igazgató
A könyvvizsgáló legfeljebb ötévi idıtartamra ismételten is kijelölhetı.
15.3. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl
és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és
áruállományát szerzıdéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a
Tulajdonos elé terjesztett minden jelentést - különösen a számviteli törvény szerinti
beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy
azok valós adatokat tartalmaznak--e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok
elıírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésrıl érvényes határozat nem
hozható.
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15.4. A könyvvizsgáló a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Ha ez
szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezetı szerv, illetve a
felügyelı bizottság ülésére is meg lehet hívni, valamint a könyvvizsgáló maga is
kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló ezen
kezdeményezése csak külön indokolt esetben utasítható vissza.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a
Társaság vagyonának jelentıs mértékő csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel,
amely a vezetı tisztségviselık vagy felügyelı bizottság tagjainak a Gt-ben
meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles a Tulajdonos ülésének
összehívását kérni.
Ha a Tulajdonos ülését nem hívják össze, vagy a Tulajdonos a jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errıl a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
15.5. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Gt.
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni, a könyvvizsgáló felelısségére pedig a
könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak.
16. Üzleti év
A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
17. A Társaság megszőnése
17.1. A Társaság megszőnik, ha
−
elhatározza jogutód nélküli megszőnését;
−
elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását);
−
a cégbíróság megszőntnek nyilvánítja;
−
a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
−
a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
17.2. A Társaság a cégjegyzékbıl való törléssel szőnik meg.
17.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszőnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve , végelszámolásnak van helye.
17.4. Ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad vagyona, az a
Tulajdonost illeti meg.
18. Számvitel, a nyereség felosztása
18.1. A Társaság létrehozásával kapcsolatos minden költség a Tulajdonost terheli.
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18.2. A Tulajdonos bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni,
azokat megvizsgálni.
18.3. A Tulajdonos betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértık
útján is gyakorolhatja.
19. A részleges érvénytelenség
Ha jelen Alapító Okirat valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna vagy
hatályát veszítené, az nem érinti az Alapító Okirat többi rendelkezésének
érvényességét.
A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az érvénytelen rendelkezés pótlására
haladéktalanul meghozza azt a rendelkezést, amely az érvénytelen rendelkezés
gazdasági tartalmához és az alapító célkitőzéseihez a legközelebb áll.
20. Záró rendelkezések
20.1. A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az egyszemélyes társaság és Alapító
Okiratának érvényességéhez az Alapító Okirat közokiratba, vagy teljes bizonyító
erejő magánokiratba foglalása szükséges.
20.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Veszprém, 2013. …………….….

…………………………………….
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító nevében
Porga Gyula polgármester
Ellenjegyzem:
…………………….
Dr. Földesi Csaba
ügyvéd
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Melléklet a 140/2013. (V.31.) határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
amely létrejött, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200
Veszprém, Óváros tér 9., adószám: 15734202-2-19; törzskönyvi azonosító szám:
734202; képviseli: Porga Gyula polgármester), mint Támogató, valamint a
Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület (képviseli: Kováts Péter
elnök, székhelye: 8200 Veszprém, Mártírok u.11. fsz.5., megyei nyilvántartási szám:
1552., adószám: 18924158-2-19, bankszámlaszám: 11100300 - 18924158 36000001) mint Támogatott között az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a mindenkori költségvetésében meghatározott mértékben vissza
nem térítendı támogatást nyújt Támogatottnak 2014. december 31. napjáig.
2. A támogatást jelen támogatási szerzıdés kölcsönös aláírását követıen a
Támogató a Támogatott 11100300 - 18924158 - 36000001 számú
bankszámlájára havonta utalja.
3. Támogató a támogatással Támogatott mőködési célú költségeihez és szakmai
feladatainak ellátásához járul hozzá.
4. A Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólagosan a 3. pontban foglaltak
végrehajtására fordítja.
5. A Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról legkésıbb a támogatás
folyósítását követı év január 15-ig szöveges beszámolót és pénzügyi elszámolást
készít, amelyet a megjelölt idıpontig eljuttat a Polgármesteri Hivatal ifjúsági és
civil referenséhez. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a
pénzügyi beszámolóhoz mellékelni kell a támogatás felhasználását igazoló
számlák, dokumentumok hitelesített másolatát, kiadási pénztárbizonylat
hitelesített másolatát, átutalást igazoló banki kivonat hitelesített másolatát. A
számadásra kötelezettnek a minimum bruttó 100.000,- Ft végösszegő számlákat
záradékolnia kell a következık szerint: a számla eredeti példányára rá kell
vezetni a következı záradékot: „a számlán szereplı tétel/ek (vagy ebbıl…- Ft
összeg) csak Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata felé elszámolva a…
számú támogatási szerzıdésre”.
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6. A Támogató a támogatás feltételeként szabja meg, hogy a Támogatott a jelen
támogatási szerzıdésben leírt feladatai végrehajtásakor vagy annak kapcsán
keletkezı dokumentumaiban a nyilvános megjelenéskor feltünteti a támogatás
tényét, illetve nyilvánvalóvá teszi a Támogató kilétét. A Veszprém város
logójának alkalmazása esetén, a megjelenés elıtt a Támogató támogatói
véleményének beszerzése a nyilvánosságra való kerülés feltétele.
7. A Támogatott hozzájárul, hogy a Támogató ellenırizze a támogatott
tevékenység megvalósulását és a támogatás felhasználását.
8. Támogatott vállalja, hogy a Támogató tervezési és beszámolási rendszeréhez
igazodóan szakmai tervet készít. A terv és a szakmai, pénzügyi beszámoló
határidıig történı meg nem küldése esetén a Támogató a támogatás folyósítását
felfüggeszti.
9. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás kapcsán keletkezı
véleménykülönbségeiket és konfliktusaikat egyeztetés útján rendezik.
10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdése
értelmében a támogatások jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő
felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
11. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem készít beszámolót és annak
pótlását kezdeményezı Támogatói felszólításnak sem tesz eleget, úgy a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 13/2012. (III.
30.) rendelete értelmében a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni és a
támogatási szerzıdése lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján
önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerzıdésben meghatározott
céltól eltérı felhasználás esetén a támogatás számadással alá nem támasztott
hányadát köteles visszafizetni a Támogatónak.
13. A támogatási szerzıdésben meghatározott céltól eltérı felhasználás esetén a
támogatott:
a) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a
szerzıdésben kikötöttıl eltérı célra fordította, 3 évig
b) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérı, de
kétharmadát meg nem haladó részét a szerzıdésben kikötöttıl eltérı
célra fordította, 2 évig
c) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a szerzıdésben
kikötöttıl eltérı célra fordította 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
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14. Támogatott nyilatkozik, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a közpénzekbıl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) kormányrendelet rendelkezéseit magára
nézve kötelezınek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és az azt tartalmazó
tájékoztató levelet átvette, egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a
tájékoztatás és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére megsérti 2007. évi
CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.)
kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak jogkövetkezményeit köteles maga
viselni.
15. Jelen szerzıdés hatálybalépésének napján hatályát veszti a Felek között 2009.
május 28- án kelt megállapodás.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 1959.
évi IV. törvény szabályai és az önkormányzat vonatkozó rendeletei az irányadók, és
a vitás kérdések rendezésére a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi
Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg a felek.
A felek a támogatási szerzıdést elolvasták, annak tartalmát megértették, s mint
akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá.
Veszprém, 2013…………….
Porga Gyula
polgármester
Veszprém MJV Önkormányzata

Kováts Péter
elnök
Mendelssohn Kamarazenekar
Közhasznú Egyesület

Ellenjegyezte
2013………..napján:
Scher Ágota pénzügyi irodavezetı
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Melléklet a 141/2013. (V.31.) határozathoz
Közszolgáltatási szerzıdés
Amely létrejött egyfelıl a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(törzskönyvi azonosító szám: 734202, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
adószám: 15734202-2-19, bankszámlaszám: 11748007-15430001-00000000,
képviseletében Porga Gyula polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat
Másfelıl a Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület (képviseli:
Kováts Péter elnök, székhelye: 8200 Veszprém, Mártírok u.11. fsz.5., megyei
nyilvántartási szám: 1552., adószám: 18924158-2-19, bankszámlaszám: 11100300 18924158 - 36000001) továbbiakban: Közszolgáltató
együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és idıben, az alábbi
feltételekkel:
I. Elızmények
I.1. Felek Megállapodást kötöttek egymással 2005. január 1-tıl 5 éves idıtartamra,
mely idıtartamot közös megegyezéssel 2015. január 1. napjáig hosszabbították meg
változatlan tartalommal. E megállapodást felek Támogatási szerzıdés formájában
2014. december 31. napjáig azonos céllal - közszolgáltató részére Önkormányzati
támogatás biztosítása- fenntartották.
I.2. A Támogatási szerzıdést Felek az alábbi közszolgáltatási szerzıdéssel egészítik
ki, mely az állami támogatás lehívását szolgálja.
II. A szerzıdés célja
II.1. Az Önkormányzat – az Alaptörvényben biztosított mővelıdéhez való jog
érvényre juttatása érdekében- Veszprém lakosságának komolyzenei igényét a lehetı
legmagasabb szinten kívánja biztosítani. Közszolgáltató Kamarazenekara (a
továbbiakban Mendelssohn Kamarazenekar), mint Veszprém kiemelt mővészeti
együttese, évtizedek óta a helyi zenei élet meghatározója és egyben az
Önkormányzat támogatottja. A Mendelssohn Kamarazenekar mővészi színvonala,
mősorpolitikája és népszerősége, ismertsége okán alkalmas közremőködıje volt is
és lehet ezután is e cél megvalósításának. Az Önkormányzat a Közszolgáltató
közremőködését kívánja igénybe venni, ahhoz hogy a város lakosságának zenei
igényét kiszolgálja, fiatalok zenei nevelését elısegítse.
III. A szerzıdés tárgya
III.1. Az Önkormányzat önként vállalt helyi elıadó-mővészeti közszolgáltatási
feladatának ellátása és az ehhez szükséges állami támogatás biztosítása.
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IV. Közszolgáltatási feladatok
IV.1. Az Önkormányzat, vagy az általa szervezéssel megbízott intézmény, ill.
szervezet felkérésére a Közszolgáltató évi 4 alkalommal térítés nélkül biztosítja a
Mendelssohn Kamarazenekar fellépését.
IV.2. A Közszolgáltató Veszprém város lakossága, mővészetkedvelı közönsége
részére hangversenyeket rendez, melyeken a Mendelssohn Kamarazenekar fellép.
IV.3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar részt vesz a
veszprémi fiatalok mővészeti nevelésében, ehhez támogatást, szakmai segítséget
nyújt.
IV.4. A külön térítés nélkül nyújtandó fellépések helyszíne elsısorban Veszprém
városa, annak saját intézményei, vagy az Önkormányzat által biztosított egyéb
veszprémi helyszín.
IV.5. Külön térítés nélkül nyújtandó szolgáltatást – az Önkormányzattal elıre
egyeztetve – Veszprém városán kívül is nyújthatja a Közszolgáltató, amennyiben ez
Veszprém városának kulturális, mővészeti, városmarketing, vagy egyéb, hasonló
okból érdeke.
IV.6. Közszolgáltató által rendezett, Veszprém város lakosságának nyújtandó egyéb
hangversenyek helyszíne Veszprém bármely – hangversenyrendezésre szakmai
szempontból megfelelı – helyszíne.
A szolgáltatások mutatószámai
IV.7. A külön térítés nélkül nyújtandó fellépések száma: évi 4 alkalom
IV. 8. Közszolgáltató által rendezett egyéb, veszprémi helyszínő fellépések száma:
évi 4 alkalom.
IV.9. A fiatalok mővészeti nevelését szolgáló veszprémi, illetve veszprémi
vonatkozású programok száma évi 2 alkalom.
Kapcsolódó egyéb szolgáltatások
IV.10. Közszolgáltató szakmai segítséget biztosít az Önkormányzat részére
bármely, a mővészeti, zenei életet érintı kérdésben.

V. A szolgáltatások ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket
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Személyi feltételek
V.1. Közszolgáltató saját alapszabálya szerint mőködteti a Mendelssohn
Kamarazenekart.
V.2. Közszolgáltató saját alapszabálya szerinti mővészeti vezetés irányítja a zenekar
mővészeti munkáját.
V.3. Közszolgáltató vállalja, hogy a Mendelssohn Kamarazenekart a szakmai,
mővészeti normák szerint mőködteti.
V.4. Az Mendelssohn Kamarazenekar tagjainak száma 17 fı, melytıl az egyes
fellépéseken a választott, illetve a megrendelt koncertmősor kívánalmai miatt, a
szakma normái alapján eltérhet.

Tárgyi feltételek
V.5. Közszolgáltató a fenti pontokban részletezett szolgáltatásokat egyrészt az
egyesület, másrészt az egyesületi tagok saját tulajdonában álló hangszerek
segítségével nyújtja.
V.6. Az Önkormányzat a Veszprémi Városi Mővelıdési Központ leltárában
szereplı és a Közszolgáltató kezelésében lévı hangszereit, zenekari kottáit a
Mendelssohn Kamarazenekar rendelkezésre bocsájtja jelen szerzıdés idıtartamára.
V.7. Közszolgáltató a feladatai ellátásához szükséges irodahelyiséget, a zenekar
számára a próbatermet, a saját rendezéső hangversenyei számára a koncerttermet
bérleti szerzıdésekkel biztosítja.

Pénzügyi feltételek
V.8. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére a Magyarország központi
költségvetésérıl szóló törvényben biztosított és az Önkormányzat részére
folyósított összeget továbbítja.
V.9. Közszolgáltató köteles a kapott állami támogatás felhasználásáról
jogszabályban meghatározottak szerint elszámolni az Önkormányzat felé.

VI. A szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételeket

VI.1. Közszolgáltató a zenekar hangversenyein közremőködı tagjait a tevékenysége
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ellátásához szükséges, a szakmai normáknak megfelelı létszámban, éves,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja.
VI.2. Közszolgáltató szervezési, gazdasági és pénzügyi feladatait szerzıdéssel,
illetve munkaviszonyban álló titkár közremőködésével biztosítja.

VII. A szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni
eszközök tulajdonviszonyait, a szervezet birtokába adott vagy más módon
rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és
visszaszolgáltatására vonatkozó szabályok

VII.1. Közszolgáltató vállalja, hogy a tagok birtokában lévı hangszerek és egyéb, a
koncertezéshez szükséges eszközök, kiegészítık a szolgáltatások nyújtásához
rendelkezésre álljanak.
VII.2. Közszolgáltató vállalja, hogy az egyesület tulajdonában lévı hangszerek és
egyéb, a koncertezéshez szükséges eszközök, kiegészítık a szolgáltatások
nyújtásához rendelkezésre álljanak.
VII.3. Közszolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által a fentiekben részletezett
módon biztosított hangszerek állagát megóvja, azokat rendszeresen karbantartja, és
a szolgáltatás nyújtásához használja.
VII.4. Az Önkormányzat által biztosított hangszerek a szolgáltatásnyújtás alapját
képezik, így azokat az Önkormányzat nem idegenítheti el, s azokat – a
közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı módosítása nélkül – nem
kérheti vissza.

VIII. A szervezet vállalt szolgáltatásaival összefüggı jogait és
kötelezettségei

Kötelezettségek
VIII.1. Közszolgáltató a térítésmentesen biztosítandó fellépések tekintetében
köteles a szükséges egyeztetéseket az Önkormányzat illetékes irodájával lefolytatni,
s az egyeztetés alapján vállalt kötelezettségét teljesíteni.
VIII. 2. Közszolgáltató éves szakmai beszámolót készít az Önkormányzat részére a
teljesítést követı év májusi Közgyőléséig, melyben beszámol a közszolgáltatási
szerzıdésben szabályozott mutatószámok, vállalások, kötelezettségek teljesítésérıl.
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VIII.3. Közszolgáltató éves pénzügyi beszámolót készít az Önkormányzat részére a minden év január 15-éig a nyújtott támogatás cél szerinti felhasználásáról.
Jogok
VIII.4. Közszolgáltatót megilleti a jog, hogy a térítésmentesen az Önkormányzat
részére nyújtandó szolgáltatások tartalmát a tervezés és az egyeztetések idıszakában
szakmai, mővészeti szempontból vizsgálja, és a felkéréseket ezek figyelembe
vételével fogadja el.
VIII.5. Közszolgáltató nem kötelezhetı olyan fellépés elvállalására, mely szakmai,
mővészeti szempontból az együttes által képviselt mővészi célkitőzéseknek –
mősorválasztás, közremőködı vendégmővészek, helyszín, rendezvény jellege
alapján– nem felel meg.
VIII.6. Közszolgáltató a térítésmentesen biztosítandó fellépések esetébenamennyiben a felkérés az állandó 17 fıs létszámnál nagyobb együttes kiállítására
szól- a felmerülı pluszköltségeket (hangszeres mővészek, szólisták, karmester
fellépti díja, útiköltségek, szállásköltségek) felek közti elızetes megállapodás alapján
az Önkormányzat felé átháríthatja.

IX. A szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az
ellenırzésre vonatkozó szabályok

Adatszolgáltatás
IX.1. Közszolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat részére a közszolgáltatási
szerzıdésben foglaltak teljesítésérıl szóló beszámoló részeként tájékoztatást ad:
- a zenekar éves fellépéseirıl,
- mősorpolitikájáról,
- vendégmővészeirıl,
- következı évadra szóló terveirıl.

Ellenırzés
IX.2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerzıdésben biztosított
támogatás jogszabályok szerinti felhasználását, azok bizonylatait pénzügyi
szempontból ellenırizni
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X. A gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézıtájékoztatási,
továbbá a jegyrendszerre vonatkozó elıírások

X.1. Közszolgáltató kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály
zeneszeretı és értı fiatalokká nevelésére, ennek keretében a hagyományos magyar
zenemővészet értékeinek és eredményeinek bemutatására, megismerésére.
X.2.A kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlıdése érdekében Közszolgáltató
saját, vagy vendégelıadásaira vonatkozóan nézıtájékoztatási rendszert köteles
alkalmazni. Ennek keretében a Közszolgáltató saját megítélése alapján minden
olyan elıadást, amely koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, vagy amely
alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlıdésnek kedvezıtlen
befolyásolására, a hallgatók tájékoztatása érdekében ajánlott korhatár megjelöléssel
kell mősorra tőzni. Az ajánlott korhatár- megjelölést az érintett elıadások
promóciós anyagain (plakát, szórólap) – jól észlelhetı módon – fel kell tüntetni.
Közszolgáltató saját rendezéső elıadásain- amennyiben az elıadott mősorra
jogszabály ilyet megállapít- feltünteti a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét
szolgáló felhívásokat.
X.3. Közszolgáltató saját rendezéső elıadásain a jegyeket, vagy bérleteket- külsı
közremőködı segítségével – a közszolgáltató által megállapított áron értékesítteti. A
jegyárak megállapítása során a közszolgáltató a fellépı mővészek tiszteletdíját és az
elızı évi jegyárakat, és az infláció mértékét is figyelembe véve állapítja meg.
X.4. Közszolgáltató tevékenysége során aktív szerepet vállal a helyi mővészeti,
kulturális és oktatási életben. Rendszeres együttmőködı partnere a város mővészeti
intézményeinek, közremőködıje mővészeti eseményeknek, projekteknek.
Közszolgáltató vállalja, hogy korábban elindított ifjúsági, mővészeti nevelési
projektjeit (pl. Középiskolai Oratóriumkórus, Auer Szimfonikusok, stb.) folytatja,
gondot fordít a közoktatási intézményekkel való kapcsolattartásra, s
tevékenységével elısegíti az ott folyó mővészeti nevelés színvonalának emelését.
X.5. Közszolgáltató közremőködést vállal – az elmúlt évtized gyakorlatának
megfelelıen – a városban mőködı társadalmi szervezetek kiemelt programjaiban,
együttmőködik ezen szervezetek karitatív programjainak sikeres megvalósításában.
XI. A közszolgáltatási szerzıdés módosításának, felmondásának feltételei

XI.1. Mindkét fél jogosult jelen szerzıdés közös megegyezéssel történı
módosítását kezdeményezni.
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XI.2. Jelen szerzıdés felmondására
jogszabályváltozás esetén van mód.

kizárólag

szerzıdésszegés,

illetve

XII. A közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségek
megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, valamint a
közszolgáltatási szerzıdés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták
rendezésének módját

XII.1. Felek az esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetére a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék
illetékességét kötik ki.

XIII. Az elıadó-mővészeti közszolgáltatás megkezdésének idıpontját és a
szerzıdés idıbeli hatályát

XIII.1. Jelen szerzıdés 2013. július 01. napján lép hatályba és 2016. június 30.
napján hatályát veszti.
XIII.2. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és az elıadómővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Veszprém,…………………………..
Porga Gyula
polgármester

Kováts Péter
elnök

Ellenjegyezte
2013………napján:
Scher Ágota
pénzügyi irodavezetı

132

1. melléklet a 142/2013 (V.31.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200
Veszprém, Óváros tér 9., KSH szám: 15734202-8411-321-19, bankszámlaszám:
11748007-15430001, törzsszám: 734202) képviseli: Porga Gyula polgármester, mint
megbízó (továbbiakban: Önkormányzat),
Másrészrıl a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság (8200
Veszprém, Óváros tér 9.), adószáma: 23284520-2-19, bankszámlaszáma: 7320012711312312, képviselı Szabó Péter ügyvezetı igazgató (továbbiakban: Megbízott)
között alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint:
I.

Elızmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a „Kolostorok és
kertek a veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai projekt fenntartása
érdekében megalapította a Kolostorok és Kertek Kft-t, és az Önkormányzat
vagyonáról a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletében a Kft. részére kizárólagos jogot biztosított a
„Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében” címő kiemelt turisztikai fejlesztés
turisztikai és mőszaki célú fenntartására.
Az Önkormányzat, valamint a Kolostorok és Kertek Kft. között a Közgyőlés 2011.
március 31. napján meghozott döntése értelmében megállapodás jött létre – 2011.
március 31. napján – , melynek tárgya az Önkormányzat által a Kft. részére adott
megbízás a „Kolostorok és Kertek a veszprémi Vár tövében” megnevezéső kiemelt
turisztikai fejlesztés mőszaki célú fenntartására, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló Ör. alapján, a
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezı 2. számú mellékletben
meghatározott mőszaki és a 3. számú mellékletben szereplı turisztikai tartalomnak
megfelelıen.
II.

A megállapodás tárgya

II/1 – mőszaki fenntartás
1.1.

Az Önkormányzat megbízza Megbízottat jelen megállapodás alapján a
„Kolostorok és Kertek a veszprémi Vár tövében” megnevezéső kiemelt
turisztikai fejlesztés mőszaki célú fenntartásával, az Önkormányzat
vagyonáról a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
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önkormányzati rendelet alapján, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezı 2. számú mellékletben meghatározott mőszaki tartalomnak
megfelelıen.
1.2.

Az Önkormányzat tájékoztatja a Megbízottat, hogy a „Kolostorok és Kertek
a veszprémi Vár tövében” megnevezéső kiemelt turisztikai fejlesztési
területre 2 év, illetıleg a gyártó által megajánlott idıtartamra a játszótéri
eszközökre és utcabútorokra, további eszközökre 5 év idıtartamra jótállási
kötelezettséget vállalt a kivitelezı. A jótállási bankgarancia értéke 8 millió
forint.

1.3.

Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodás és annak elválaszthatatlan
részét képezı mellékleteiben rögzített és részletezett mőszaki tartalom
szerinti feladatok ellátásának szervezését, feltételeinek biztosítását elvállalja,
és nyilatkozik arra, hogy saját maga, illetve alvállalkozói:
- valamennyi feladat folyamatos elvégzésére képes, a szükséges
humán (vezetıi, dolgozói) állománnyal rendelkezik,
- vállalt feladatait megismerte,
- a jelen megállapodásban és annak elválaszthatatlan részét képezı
mellékleteiben foglalt valamennyi követelményt áttanulmányozta és
megismerte, a megállapodást ezek ismeretében írja alá.

1.4.

A területen lévı burkolatok, berendezések, felszerelések, építmények,
zöldfelületek felújítása, átépítése, továbbá bármely építési beruházással
összefüggı bontása utáni helyreállítás, és zöldkár helyreállítás nem képezik
részét ezen megállapodásnak.

1.5.

A Megbízott éves munkaterve alapján önállóan, de a jelen megállapodásban
rögzítettek szerint, valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
SZMSZ-ében meghatározott szervezeti egység és személyek rendszeres
ellenırzése mellett végzi tevékenységét.

1.6.

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás keretein kívül végzett
parképítési, beruházási feladatok tekintetében az Önkormányzat eseti
megrendelések keretében más szolgáltatótól is kérhet árajánlatot, illetve
végeztethet munkákat a zöldterületeken.

II/2 – turisztikai fenntartás
2.1.

Az Önkormányzat megbízza Megbízottat jelen megállapodás alapján a
„Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében” megnevezéső kiemelt
turisztikai fejlesztés turisztikai célú fenntartásával, az Önkormányzat
vagyonáról a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
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önkormányzati rendelet alapján, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezı 3. számú mellékletben meghatározott turisztikai tartalomnak
megfelelıen.
2.2.

A Megbízott éves munkaterve alapján önállóan, de a jelen megállapodásban
rögzítettek szerint, valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
SZMSZ-ében meghatározott szervezeti egység és személyek rendszeres
ellenırzése mellett végzi tevékenységét.

2.3.

Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodás és annak elválaszthatatlan
részét képezı mellékleteiben rögzített és részletezett turisztikai tartalom
szerinti feladatok ellátásának szervezését, feltételeinek biztosítását elvállalja,
és nyilatkozik arra, hogy saját maga, illetve alvállalkozói:
- valamennyi feladat folyamatos elvégzésére képes, a szükséges
humán (vezetıi, dolgozói) állománnyal rendelkezik,
- vállalt feladatait megismerte,
- a jelen megállapodásban és annak elválaszthatatlan részét képezı
mellékleteiben foglalt valamennyi követelményt áttanulmányozta és
megismerte, a megállapodást ezek ismeretében írja alá,
- tevékenysége során a város turisztikai vonzerejének javítására, a
költséghatékony, a környezetet legkevésbé terhelı anyaghasználatra
törekszik, az üzemeltetés során figyelmet fordít a fizikai
akadálymentesítés fenntartására.

2.4.

Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a projekt területén a
Polgármesteri Hivatal vagy az önkormányzat intézményei által kulturális,
turisztikai programokat szervezzen, mint például, de nem kizárólag a Gizella
Napokat, Kabóciádét, Gyermeknapot. Az önkormányzati rendezvények
elsıbbséget élveznek az egyéb rendezvényekhez képest, melyek után
Megbízott csak a ténylegesen felmerült közvetlen költségeket jogosult
felszámítani. A Kolostorok és Kertek területén tartandó önkormányzati
program idıpontját az Önkormányzat köteles mielıbb, de legalább 30
nappal annak megtartása elıtt bejelenteni Megbízottnak.

2.5.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 2. számú mellékletében
szereplı önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül azon ingatlanok
vonatkozásában, melyek forgalomképtelenek és amelyek hasznosítása a
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterület
használatáról szóló megállapodás keretein belül történik, megállapodást a
rendeletben foglaltaknak megfelelıen az Önkormányzat és az igénybe vevı
harmadik fél köti. A szerzıdı felek között létrejövı közterület hasznosítási
megállapodással kapcsolatosan az Önkormányzat írásban kikéri a Megbízott
véleményét. A hasznosításból befolyó összeg jelen megállapodás alapján a
Megbízottat illeti meg úgy, hogy a fenti hasznosításból befolyó összeget az
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Önkormányzat minden negyedév végéig számla ellenében utalja át a
Megbízott részére. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az így
átutalásra kerülı összeget teljes egészében a projekt üzemeltetésére,
fejlesztésére fordítja.
2.6.

A Felek megállapodnak, hogy a megállapodás 4. számú mellékletében
meghatározott díjtételeket alkalmaznak a bérbeadás során.

2.7.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a már meglévı és mőködı
www.veszpremvolgy.hu domain nevő honlapot fenntartja, a honlap
aktualizálásával kapcsolatos feladatok jelen megállapodás keretein belül,
külön forrás biztosítása nélkül ellátja.

2.8.

A Megbízott a feladatellátás során felmerülı, a városi arculatot és
megjelenést illetı kérdésekben – kulturális és egyéb programok marketing
anyagait beleértve – egyeztetni köteles a városmarketing feladatokat ellátó
hivatali, és az önkormányzat egyéb szerzıdéses partnereivel.

2.9.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának turisztikai területért felelıs bizottságnak minden év
utolsó rendes ülésén beszámol a következı évre tervezett, 2012-ben
elfogadott városmarketing stratégiában megfogalmazott feladatokkal
összhangban elkészített tervezett szakmai tevékenységérıl.

2.10. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának turisztikai területért felelıs bizottsága felé minden
évben, legkésıbb a júniusi bizottsági üléséig beszámol elızı évi
tevékenységérıl.
II/3. – a mőszaki-turisztikai fenntartás személyi feltételei
Megbízott köteles a projekt mőszaki és turisztikai fenntartásához legalább 5 fı
munkavállalót alkalmazni. Megbízott jogosult a feladat ellátásához önkéntesek
bevonására. Az önkéntesek toborzásához igény esetén az Önkormányzat segítséget
nyújt.
III.

Pénzügyi feltételek

1.

Megbízott évente 12 darab rész számlát bocsát ki az 1. sz. melléklet szerinti
ütemezésben.

2.

A számla kibocsátás napja minden hónap utolsó munkanapja, fizetési
határidı a következı hónap 15. napja. Amennyiben az Önkormányzat az
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ellenszolgáltatás teljesítésével késedelembe esik, felszámítható a Ptk. szerinti
késedelmi kamat.
3.

Szerzıdı felek alapelvként rögzítik, hogy a 2014. és azt követı években –
változatlan mőszaki tartalom mellett – a szolgáltatási díj a tárgyévet megelızı
év inflációs rátájával növekszik. Az áremelkedés lehetséges mértékének
megadásánál az alapot a tárgyévet megelızı évre vonatkozóan a KSH által
hivatalosan közétett inflációs index képezi.
III. A megállapodás hatálya, megszőnése

Jelen megállapodás az Önkormányzat és a Magyar Állam között a 6438/2 és a
6438/4 hrsz-ú ingatlanok tekintetében létrejött vagyonkezelıi szerzıdés hatályáig,
egyéb vagyonelemek tekintetében pedig az önkormányzat vagyonrendeletének
kizárólagosságra vonatkozó rendelkezésének hatályáig érvényes.
IV. Nyilvántartás, adatközlés
Megbízott a mőszaki fenntartás érdekében végzett munkavégzésrıl az építıipari
kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. sz.
mellékletének megfelelı tartalmú dokumentációt (építési naplót) köteles vezetni,
amely a benyújtott számla mellékletét képezi.
V. Ellenırzés
1.

A mőszaki fenntartási munkák ütemezett ellenırzését az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájának munkatársa(i)
végzik. Megbízott képviselıje részt vesz az elıre egyeztetett idıpontban
tartott megbeszélésen és bejáráson. A megbeszélésekrıl és a bejárásokról
írásos emlékeztetı készül.

2.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a VÁTI fenntartási idıszak alatt, az MNV
Zrt. a vagyonkezelési szerzıdés idıszaka alatt jogosult elızetes bejelentést
követıen, vagy anélkül a helyszínen ellenırzést végezni, adatszolgáltatást
kérni, illetve az adatszolgáltatást ellenırizni. Megbízott köteles az ellenırzést
végzı szervezet munkáját segíteni, és a nála rendelkezésre álló adatokat
biztosítani.

3.

A bejárások közötti idıszakban, valamint a turisztikai tartalom ügyében a
kapcsolattartás telefonon, e-mailen, faxon történik. Szükség esetén célirányos
eseti bejárásokra kerül sor.
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4.

A felek megállapodnak, hogy a Megbízott köteles biztosítani 1 fı vezetı
tisztségviselı munkaidıben történı folyamatos elérhetıségét (telefon, fax email), továbbá 1 fı intézkedésre képes kapcsolattartó személyt kell kijelölnie,
aki észleléstıl számított 1 órán belül a munkaterületen meg tud jelenni és a
végzendı munkafeladatot koordinálni tudja. Az effektív munkavégzı
személyzetnek is el kell tudnia érnie a munkaidıben 1 órán belül a
munkavégzés területét.

5.

A kapcsolattartásra jogosult személyek neve és elérhetısége:

Az Önkormányzat részérıl:
Mőszaki fenntartási munkák kapcsán
Kovács Zoltán irodavezetı
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel./Fax: (88) 549-130; (88) 421-418
E-mail: zkovacs@gov.veszprem.hu
egyúttal teljesítés igazoló
Károlyi Zoltán csoportvezetı
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel./Fax: (88) 549-343; (88) 421-418
E-mail: zkarolyi@gov.veszprem.hu
Kulturális és turisztikai események, programok kapcsán
Szödényi Kinga titkárságvezetı
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel./Fax: (88) 549-109; (88) 421-418
E-mail: kszodenyi@gov.veszprem.hu
egyúttal teljesítés igazoló
Megbízott részérıl:
Szabó Péter ügyvezetı igazgató
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel./Fax: 30-699-0872
E-mail: sza.peti@freemail.hu
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6.

Az ellenırzés keretében az Önkormányzat képviselıje azt is ellenırzi, hogy
az elvégzett munka ne csak mennyiségi, hanem szakmailag és minıségi
szempontból is megfeleljen a megállapodás mellékleteiben rögzített mőszaki
és turisztikai tartalomnak.
VI. Szerzıdésszegések kezelése

1.

Megbízott nem megfelelı minıségő vagy késedelmes teljesítés esetén –
melynek tényét az Önkormányzat képviselıje az építési naplóban,
jegyzıkönyvben rögzíti – Önkormányzat képviselıje írásban szólíthatja fel a
Megbízottat a munka (megfelelı minıségben, mennyiségben és határidıre
történı) elvégzésére. Az írásos felszólítást követıen Megbízottnak
kötelessége a feladatot legfeljebb 5 munkanapon belül, vészhelyzet esetén 1
napon belül elvégezni.

2.

Az írásos felszólításban kitőzött határidı letelte után az Önkormányzat
jogosult a munkát mással elvégeztetni és az ebbıl eredı költségeket
Megbízottal szemben az esedékes részszámla összegébıl történı levonással
érvényesíteni.

3.

Az Önkormányzat a Megbízott határidın túli vagy hibás teljesítésbıl
származó károkat a Ptk. általános szabályai szerint érvényesítheti.
VII. Záró rendelkezések

1.

Szerzıdı felek vállalják, hogy jelen megállapodás teljesítése során
kölcsönösen együttmőködve járnak el.

2.

Jelen megállapodást felek a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyőlésének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kötik.

3.

Szerzıdı felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett, jogi
személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, illetve jogi személyiséggel és
jogképességgel rendelkezı önkormányzat. A felek szerzıdéskötési képessége
sem kizárva, sem korlátozva nincsen sem hatósági határozattal, sem bírói
ítélettel.

4.

Jelen megállapodással hatályát veszti 84/2011 (IV.1) számú közgyőlési
határozattal jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kolostorok és Kertek Kft. között 2011.03.31-én kötetett alapmegállapodása,
illetve 287/2011 (X.28.) és 100/2012.(III.30.) számú közgyőlési határozattal
jóváhagyott módosítása.
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5.

A Megbízott, illetve az Önkormányzat a megállapodás értelmezésével
kapcsolatban, vagy a megállapodás mőködtetése során keletkezı
véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsısorban tárgyalások,
kölcsönös egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére a felek kikötik –
értékhatártól függıen – a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi
Törvényszék illetékességét.

6.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az
önkormányzat vagyonrendeletében foglalt rendelkezései az irányadók.

Veszprém, 2013. június 3.
………………………………….
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli: Porga Gyula polgármester

……………………………………
Kolostorok és Kertek Kft.
képviseli: Szabó Péter igazgató

Pénzügyileg ellenjegyzem 2013……….:

…………………………………….
Scher Ágota
Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda vezetıje
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1. sz. melléklet

Pénzügyi ütemezés

Finanszírozási ütemterv
2013.01.01 – 2013.12.31
A feladat elvégzésének és
A teljesített feladat
Teljesítés ütemezése
a számla kibocsátásának
költsége (bruttó, Ft.)
határideje
Megállapodás tartalma
1.
2013.01.31
4.000.000.szerint
Megállapodás tartalma
2.
2013.02.28
2.000.000.szerint
Megállapodás tartalma
3.
2013.03.31
2.800.000.szerint
Megállapodás tartalma
4.
2013.04.30
2.700.000.szerint
Megállapodás tartalma
5.
2013.05.31
4.200.000.szerint
Megállapodás tartalma
6.
2013.06.30
3.800.000.szerint
Megállapodás tartalma
7.
2013.07.31
3.800.000.szerint
Megállapodás tartalma
8.
2013.08.31
3.600.000.szerint
Megállapodás tartalma
9.
2013.09.30
3.600.000.szerint
Megállapodás tartalma
10.
2013.10.31
3.300.000.szerint
Megállapodás tartalma
11.
2013.11.30
2.200.000.szerint
Megállapodás tartalma
12.
2013.12.31
2.000.000.szerint
ÖSSZESEN
38.000.000.-
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2. melléklet a 142/2013 (V.31.) határozathoz
A "Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében" projekt mőszaki jellegő
üzemeltetési feladatai
A gondozandó terület térképes lehatárolását az 2/a számú melléklet tartalmazza. A
gondozandó területek helyrajzi számait és területeit az alábbi táblázat mutatja be:
Helyrajzi szám
6383
6389/1
6389/2
6389/3
6438/3
6390
6479
6386
701
602
601
450
471
475
480
470
485
453
6438/4
6438/2
6384
6391/1
6382
6417
702
600
470
454
616

Összterület (m2)
1857
1781
1421
3841
25883
11757
513
530
1249
6677
227
3233
477
2955
792
1471
4539
699
4604
634
6429
3467
2790
7654
3041
2798
1471
3254
57
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1. Zöldterületek üzemeltetése
A terület részletezı zöldterületi paraméterei a következık:
A Séd-völgy zöldterületének adatai
GONDOZANDÓ
MINDÖSSZESEN
2
Összes zöldterület (m )
98363
Füves terület (m2)
65000
Fa (db)
923
Cserje (m2)
8106
Évelı, virág (m2)
2785
További részletezı adatok:
Öntözendı fa:
Szórt vagy homokos felület:
Lombgereblyézés felülete:

318 db
7606 m2
98363 m2

Kertészeti adatok tervezési egységenként:
Helyszín

Összes
fa (db)

Öntözendı
fa (db)

Cserje
(db)

Évelı
(db)

Gyep
(m2)

1. Vidámpark
2. Sétány
3. Betekints

302
280
109

114
81
55

3222
616
602

15732
18204
2331

4. Margit-rom

27

13

1612
8670
3206
2389+35
5 rózsa

Szórt és
homokos felület
(m2)
361
2785
2283

4289

2780

480

127

29

5263

4288

5300

1197

67

21

2677

615

906

500

11
923

5
318

146
24318

293
13925

479
45732

7606

5. Szerelemsziget
6. Rézsős
játszótér
7. Kutas tér
Összesen
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Parkfenntartási feladatok
Belterjes fenntartás: A munkavégzés rendszeres, elıre ütemezett. A takarítás,
parki szemét összeszedésénél alapelv, hogy a használónak
mindig tiszta, ápolt állapotot kell megtapasztalnia. A terület
fenntartásánál a fenntartó részérıl a napi jelenlét szükséges.
A parknak mindig ápolt, tiszta, rendezett képet kell mutatnia.
A nem önkormányzati szervezéső rendezvények
esetében a felmerülı károk elhárításáról, ill. a hulladék
összegyőjtésérıl a program szervezıjének kell
gondoskodnia, ill. költségét állnia.
Takarítás:

rendszeresen, a szükséges mértékben. Javasolt hetente 3
alkalommal.
A feladat része a területen elhagyott hulladékok folyamatos és
maradéktalan elszállítása is.

Pázsit kaszálás:

április közepétıl október végéig 19-25 napos gyakorisággal,
kaszálék összegyőjtése és elszállítása a
szeméttelepre (szemét elhelyezési díjjal együtt)
vagy komposzttelepre,
gyepszél vágás a hulladék elszállításával
májustól szeptemberig,
lombgereblyézés és a lomb
elszállítása,
gyep felülvetése a szükséges mértékben. Kikopott, gyeppel
nem fedett
felületek a területen nem maradhatnak.

A Séd-patak partja és a vízfolyás kezelése során együttmőködés szükséges a Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal.
Évelı virágok esetében:
elvirágzott, elpusztult növényi részek folyamatos
eltávolítása, elszállítása
évelı virágok pótlása talaj elıkészítéssel (ásás, gereblyézés,
tápanyag visszapótlás szerves trágyával)
évelı virágfelületek gyomtalanítása, kapálása a hulladék elszállításával
gyepszél vágás a hulladék elszállításával
öntözés vegetációs idıben
kártevık és kórokozók elleni növényvédelem
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A kerti csapok locsolóvízmérıit Megbízott 2011. április 1-tıl a nevére íratja, és a
továbbiakban a keletkezett vízdíj és szolgáltatási díj teljes összegét jelen
megállapodás keretén belül rendezi.
Fák, fasorok:
A területen lévı fák ellenırzı jellegő metszése, gallyazása, korona alakítása
november 1- és április 15. között.
A járdára és útra hajló ágak zöldmetszése a nyári félévben.
Sebkezelés 3 cm-nél nagyobb sebfelület esetén kötelezı.
Száraz, beteg vagy veszélyes fák felderítése és kivágása folyamatosan és eseti
bejelentésekre, tuskózással és tereprendezéssel együtt.
Facsemeték öntözése a vegetációs idıszakban szükség szerint.
Lomb gereblyézés és lomb elszállítása ısszel október 15-december 15. közötti
idıszakban 1 alkalommal, tavasszal április 15-ig 1 alkalommal.
Fák permetezése kártevık és kórokozók ellen szükség szerint (elsısorban platán,
vadgesztenye, hárs és juharfák esetén).
Facsemeték korona alakító metszése, sarj irtása évente 1 alkalommal.
Koros fák száraz gallyazása, letört ágak levágása szükség szerint.
Hiányzó vagy elhalt facsemeték pótlása.
Cserjefelületek:
talajtakaró és térhatároló cserjék:
metszés, talajtakaró és térhatároló
cserjefelület 25%-án évente, hulladék
elszállítása
ıszi hantos ásás
kapálás, gyomtalanítás
( hulladékszállítással)
gyepszélvágás (hulladékszállítással)
öntözés az újonnan telepített cserjefelületen,
a vegetációs idıben havonta 1x, 15 mm víz
kijuttatásával
cserjefelületek lombtakarítása ısszel és
tavasszal (hulladékszállítással)
takarítás, parki hulladék kiszedése
Sövény:
nyírás, metszés, hulladékszállítással
kapálás, gyomtalanítás
takarítás
lombtakarítás és elszállítás
hiányzó vagy elhalt cserjék pótlása
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Szórt, laza burkolatú út és térfelületek:
A feladat része a szórt felületek szükség szerinti átgereblyézése, egyengetése, sár
bemosódások eltávolítása, gyommentesítés, szegélyek melletti gyepszél vágás,
mederbıl eltőnı anyag visszapótlása szükség szerint.
2. Köztisztasági feladatok
2.1. Kézi hulladékgyőjtık/kutyaürülék győjtı edényzetekkel kapcsolatos
feladatok:
-

kézi hulladékgyőjtı edényzetek heti kétszeri ürítése (hétfı, péntek)

-

kutyaürülék győjtı edényzetek heti kétszeri ürítése (hétfı, péntek);

-

kutyaürülék

győjtı

edényzetek

győjtıtartályának

szükség

szerinti

fertıtlenítése;
-

kézi hulladékgyőjtık faléceinek két évenkénti festése;

-

kutyaürülék győjtı edényzetek fémvázainak két évenkénti festése;

-

ellopott vagy megrongált kézi hulladékgyőjtı/kutyaürülék győjtı
edényzetek pótlása típusazonos hulladékgyőjtıvel: (1 db/év).

Helyszín
Magyar népmesék
játszótér
Rézsős játszótér
Kutas tér
Szerelem sziget
Margit romok
az újonnan megnyitott
Kittenberger Kálmán utca
melletti sétány
Állatkert nagyparkolója
Volt Vidámpark területe
Összesen

Kézi hulladékgyőjtı
(db)

Kutyaürülék győjtı
(db)

10

0

7
2
13
7

0
1
1
2

1

1

3
33
76

1
4
10

146

2.2. Burkolt felületekkel kapcsolatos feladatok:
Takarítandó burkolt felületek nagysága:
Helyszín
Kutas tér
Szerelem szigeti sétány
(beleértve a játszótérhez vezetı
szakaszt is, illetve a lépcsıket)
Margit romok
Vidámpark területe
Nyugati rendezvény terület
parkolója
Veszprémvölgyi utcai parkoló
Összesen

Takarítandó burkolt felület
nagysága (m2)
406
1636
906
3487
755
2416
9606

Burkolt felületek munkái (március 15. – november 15. között):
• a burkolt felületek (utak, parkolók, járdák, lépcsık) seprése, takarítása,
gyommentesítése (szegélyek kézi gyomirtása);
• a burkolt felületekre kerülı eseti szennyezıdések (murva, homok, olaj,
beton, sár, göngyöleg, stb.) munkaidıben történı eltávolítása, az ebbıl
adódó balesetveszély azonnali megszüntetése;
• a lomb összetakarítása, ıszi lombszívás;
• sár eltávolítása a csapadékvíz csatornák védelme érdekében;
• burkolatok kézi tisztítása során összetakarított hulladékot külön e célra
rendszeresített edényzetben kell győjteni és elszállítani
Burkolt felületek munkái téli idıszakban (november 15. – március 15.
között):
• a burkolt felületek (utak, parkolók, járdák, lépcsık) seprése, takarítása;
• téli szóróanyag beszerzése, deponálása, tárolása.
• téli idıszakban a szilárd burkolatokon (átmenı forgalom szempontjából
fontos területeken) a lehulló hó folyamatos ellapátolása a jegesedés
megelızése érdekében;
• a síkosság elleni védekezés szempontjából a szórási munkát 20 óra és reggel
5 óra között a keletkezéstıl számított 3 órán belül, nappal 5 óra és 20 óra
között 2 órán belül meg kell kezdeni és 8 ill. 4 órán belül az átmenı
forgalom szempontjából fontos területeken lévı szilárd burkolatokon.
Amennyiben a hullott hóréteg vastagsága eléri az 5 cm-t a szilárd burkolatú
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•

•
•
•

területeken a hó ellapátolását meg kell kezdeni. A hó letakarítását 4 órán
belül be kell fejezni;
belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület
(úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely
a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévı fás szárú növény
egészségét nem veszélyezteti;
a tó környékén, a síkos utakat természetközeli anyaggal (faforgács,
gallyapríték,) lehet szórni. Sók és szerves anyagok a tóba mosódását
elkerülendı, a pétisó használata sem megengedett;
szóróanyagként NaCl - tartalmú anyag használata tilos,
ajánlott: faforgács, gallyapríték, pétisó; ZeoKal; Útkáli; stb…
a szóróanyag idıjárástól függı, folyamatos feltakarítása, de legkésıbb
március 31-ig

Az utak téli felfagyásból keletkezı kátyúsodása, megrepedt, megsüllyedt
útburkolatok javíttatása az Önkormányzat feladata.
2.3. Séden átívelı gyalogos hidakkal kapcsolatos feladatok:
Séden átívelı takarítandó hidak:
• 34 + 265 Séd gyalogos híd (Úrkút utcai gyalogos híd);
• 34 + 285 km Séd gyalogos híd (Szerelem szigeten levı gyalogos híd);
• 34 + 477 km Séd híd (Úrkút és Tobak utca közötti híd);
• 34 + 577 km Séd gyalogos híd (Kollégium utcánál levı gyalogos híd);
• 34 + 711 Séd gyalogos híd (Miklós malom mögötti gyalogos híd);
• 35 + 103 km Séd gyalogos híd (Szent István Völgyhíd alatt levı gyalogos
híd);
• 35 + 565 km Séd gyalogos híd (volt Vidámpark parkolójánál; Gábriel híd);
• 35 + 815 km Séd gyalogos híd (volt Vidámpark területén; Sóhajok hídja);
• 35 + 990 km Séd gyalogos híd (volt Vidámpark területén levı gyalogos híd).
Feladatok:
•
•
•
•
•

a burkolt felületek takarításánál napi gyakoriságú kézi seprése, takarítása;
lehulló hó folyamatos ellapátolása a jegesedés megelızése érdekében;
a hidakon klorid tartalmú szóróanyag nem használható;
a gyalogos hidak korlátainak két évenkénti festése;
megrongált gyalogos hidak korlátainak, fa palló járófelületeinek pótlása

A hidak idıszakos hídvizsgálatait az Önkormányzat végezteti el, de amennyiben a
Megbízott a hidakkal kapcsolatos rendellenességet, balesetveszélyes állapotot
tapasztal, azt azonnal jelenti az Önkormányzatnak.
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2.4. Rendezvények utáni takarítás:
A megállapodás része a gondozandó területeken szervezett önkormányzat által
szervezett rendezvények utáni takarítás.
Rendezvények tartása során betartandóak a Veszprém Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelete.
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3. Egyéb üzemeltetési feladatok
Az egyéb üzemeltetési feladatokra vonatkozó naturáliákat az alábbi táblázat foglalja
össze:

21
40
19
24

Ivókút,
(db)
1
1
1

Szökıkút
(db)
1
-

47

1

Pad (db)
1. Vidámpark
2. Sétány
3. Betekints
4. Margit-rom
5. Szerelemsziget
6. Rézsős
játszótér
7. Kutas tér
Összesen

23 + 3
asztal
3
180

WC (db)

Kerékpártároló (db)

2
-

1

-

-

-

1

-

-

2

1
6

1

2

2
5

3.1. Padok, asztalok
A területen található padok és asztalok üzemeltetését éves munkaterv alapján
Megbízott végzi.
Elvégzendı feladatok:
• Nyilvántartás vezetése folyamatosan (táblázatos formában).
• Padok, asztalok szükség szerinti könnyő karbantartása, lécpótlások elvégzése,
újrafestés szükség szerint.
• Balesetveszély elhárítása az észleléstıl számított 2 munkanapon belül.
3.2. Játszóhelyek
• A területen található játszóhelyek a következık: Vidámpark "Mocorgó"
játszótér 6438/3 hrsz. Magyar Népmesék játszókert 6384 hrsz.,
Szerelemsziget Rézsős játszótér 485 hrsz.
A fenti játszótereket a VKSZ Zrt. külön szerzıdés alapján üzemelteti, amelynek
része a mőszaki üzemeltetés, de nem része a játszótéri zöldterületek gondozása,
takarítása, hulladékgyőjtık ürítése.
Megbízott jelzi a VKSZ Zrt. felé a játszótereken általa észlelt esetleges
meghibásodásokat.
3.3. Dísztó üzemeltetése
A 3973 m2-es tó üzemeltetése magában foglalja a Séd-patak felıl érkezı vízáram és
vízcsere folyamatos biztosítását, a tóhoz kapcsolódó befolyók és kifolyók
150

rendszeres tisztítását, a zsilipek kezelését, a tó felületére és a tó vizébe került
természetes és nem természetes hulladékok rendszeres mechanikai szőrését és
kiszedését, indokolt esetben az algásodás megakadályozását mechanikai
módszerekkel, a tóban és a tó mentén található növényzet rendszeres ellenırzését,
metszését és pótlását, továbbá a késı ıszi idıszakban a tóban és a tó mentén lévı
mőszaki berendezések védelmét szolgáló fagyvédelmi intézkedéseket, a zsilipek
kezelését, valamint a stégek rendszeres ellenırzését, tisztítását.
A dísztó üzemeltetés mőszaki jellegő feladatai közé tartozik a stégek és pallók
rendszeres ellenırzése, tisztítása és karbantartása, törött lécek pótlása. A feladat
része a stégek és a dobogó rendszeres ellenırzése, tisztítása és karbantartása, amely
magában foglalja ezen mőtárgyak szükség szerinti felületkezelését, a törött vagy
hiányzó részek pótlását és cseréjét a tervezı által megadott mőszaki tartalommal.
Beruházó átadja a tó mőködtetésére vonatkozó, a tervezı által összeállított
üzemeltetési dokumentációt, mely a mőködtetés mőszaki megoldását tartalmazza.
A dísztóhoz legalább egy mentıöv kihelyezése szükséges, melynek meglétét a
Megbízott folyamatosan ellenırzi.
3.4. Séd-völgyi illemhelyek üzemeltetése
Illemhelyek elhelyezkedése:
• Jezsuita templom melletti pihenıhelynél
• Jezsuita templom melletti büfénél
• Rézsős játszótérnél vandál biztos automata konténer (opció)
Jezsuita templom melletti pihenıhelynél lévı illemhelyek nyitvatartási ideje:

Hétfı-péntek
Szombat-vasárnap

április 1-május 31-ig és
szeptember 1-tıl október
30-ig minden nap
10-17
10-18

június 1-tıl augusztus 31ig
minden nap
10-18
10-19

Javasolt az illemhely nyitvatartási idejét összehangolni a büfé nyitvatartási
idejével.
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Az üzemeltetés általános szabályai az alábbiak:
A nyitvatartási idı alatt a folyamatos üzemeltetéshez szükséges személyzetet
(beleértve a szabadságolást is) az Megbízottnak kell biztosítania.
A felmerülı költségek, üzemeltetési díjak (tisztítószerek, kellékek), a közüzemi díjak
(víz,
villany,
gáz,
főtés,
csatornadíj,
stb.),
az
esetleges
hibákból/lopásokból/rongálásokból adódó károk megfizetése az Megbízottat
terheli.
A szükséges takarítás idıtartamára naponta 2-szer, maximum 15 percre, az
illemhely lezárható, a „TAKARÍTÁS MIATT ZÁRVA” tábla kihelyezésével
egyidejőleg. Igény esetén az illemhely használatát ebben az idıszakban is biztosítani
kell.
A Megbízott köteles az illemhely, valamint annak közvetlen környezetének
kifogástalan rendjét és tisztaságát biztosítani, az ÁNTSZ elıírásait betartani, a
felmerült hiányosságokat határidıre megszüntetni.
Az üzemeltetés során elıforduló meghibásodások, rongálások, javítások,
karbantartások költségeit a Megbízott viseli.
Évente legalább egy alkalommal a létesítmény minden helységében fertıtlenítı
(tisztító) festést (meszelést) kell elvégezni.
Minden esetben a Megbízott köteles szakkivitelezıvel a javítást elvégeztetni.
A Megbízott köteles a szolgáltatást igénybe vevıkkel szemben elızékeny és
udvarias magatartást tanúsítani.
A Megbízott az illemhelyek üzemeltetése során a munkavédelmi, tőzvédelmi és
higiénés elıírásokat köteles betartani.
Az illemhely használati díjából származó bevétel a Megbízottat illeti meg.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenysége felett az érintett hatóságok
(Polgármesteri Hivatal, ÁNTSZ, APEH, TB stb.) ellenırzési jogot gyakorolnak, és
elıírásaiknak köteles eleget tenni. A Megbízott köteles ellenırzési naplót felfektetni
és a helyszínen tartani, kérésre az ellenırzı szerv munkatársának átadni.
3.5. Köz és térvilágítás üzemeltetése
A területen található világítótestek:
- közvilágítás
- díszvilágítás
- térvilágítás
A kiépített közvilágítási lámpatestek a meglévı, mért közvilágítási hálózatra
csatlakoznak.
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A közvilágítás és a díszvilágítás üzemeltetése jelen megállapodás részét nem képzi,
errıl az Önkormányzat külön gondoskodik.
A Megbízott az általa észlelt közvilágítási meghibásodásokat az Önkormányzat
részére jelzi.
A Jezsuita templom körüli térvilágítás, önálló méréssel rendelkezik.
Az alábbi fogyasztási helyek villamos mérıi:
Jezsuita templom
Büfé épület 6438/4 helyrajzi számú telken
Porta épület
Jezsuita terület térvilágítás
WC, pihenı és kiszolgáló épület 6438/3 hrsz-ú ingatlanon
Meglévı WC épület
Volt kisvasúti megálló melletti szennyvíz átemelı és vízutánpótló
Margit tér vizilabirintus
Kutas tér díszkút
Népmesék játszókert szennyvíz átemelı
Alagút bejáratnál
Rézsős játszótér szennyvíz átemelı
A Margit téri vízilabirintusnál, a Kutas tér díszkútnál vízforgató berendezés
mőködik.
A volt kisvasúti megálló melletti vízutánpótló szivattyú alacsony vízszint esetén
vízzel látja el a tavat.
A Népmesék játszókertnél, az alagút bejáratánál, a rézsős játszótérnél, valamint a
volt kisvasúti megálló melletti szennyvíz átemelı késıbbi bıvítéshez lett
elıkészítve.
3.6. Kerékpártárolók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:
-

a kerékpártárolók két évenkénti festése;
ellopott vagy megrongált kerékpártárolók pótlása típus azonossal.

3.7. Korlátok, lépcsık, és támfalak, terelıoszlopok üzemeltetése
A korlátok üzemeltetése magában foglalja a korlátok szükség szerinti
felületkezelését, törött vagy rongált korlátok, terelıoszlopok javítását. Új korlát
kihelyezése nem része a feladatnak.
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A lépcsık üzemeltetése magában foglalja a lépcsık Megbízott általi takarítását,
tisztítását, és a téli idıszakban történı síkosság mentesítés elvégzését. A lépcsık
szükség szerinti javítása, karbantartása nem a feladat része.
A támfalak üzemeltetése magában foglalja a támfalak folyamatos karbantartását, az
esetleg kiesett kövek habarccsal való visszahelyezését, a támfalakba nıtt lágyszárú
és fásszárú növényzet rendszeres eltávolítását, a csapadékvíz által a támfalak mellıl
kimosott talaj visszatöltését szükség szerint.
3.8. Ivókutak, csobogók
Az ivókutak és csobogók üzemeltetése magában foglalja az ivókutak rendszeres
tisztítását, karbantartását, a vízdíjak és áramdíjak rendezését, az ivókutak és
csobogók üzemeltetését április 15. - szeptember 30. közötti idıszakban, a
berendezések fagymentesítését a szezon végén, valamint vagyonvédelmét (aknák
zárását, mőtárgyak szezonvégi védıfóliázását), az átadási dokumentációban a
tervezı által részletezett mőszaki tartalomnak megfelelıen. Az ivókutak és
csobogók kezelését, valamint ezek vízdíját, áramdíját, csatornadíját a jelen
megállapodás keretében Megbízott teljes körően rendezi. Az erre vonatkozó
szolgáltatási szerzıdéseket és nyilatkozatokat Megbízott cégszerően aláírja.
A vízmérıhelyek a következık:
Helyszín
Veszprémvölgyi út,
Jezsuita rom
Veszprémvölgyi út,
Jezsuita rom
Margit tér 1.
Kertalja u.Szerelemsziget
Úrkút u.-Kutas tér
Úrkút u.-Kutas tér
Veszprémvölgyi út
Békás kapu

Szerzıdésszám

Vízóra száma

Vipak szám

B 28939

134807

B 194760

B 28940

134810

B 194339

B 28941

134802

B 194758

B 28942

134801

B 194257

B 28943
B 04570

925018
007921

B 161786
B 231143

B 28914

00026

B

3.9. Iránymutató, információs táblák, vitrin
A projekthez kapcsolódó, megfelelı információs és iránymutató táblák
meghatározása és kihelyezése a völgybe folyamatban van.
A minél egységesebb összhatás, és a városban másutt kihelyezett táblákkal való
harmonizálás érdekében az elhelyezendı táblák tartalmát és megjelenését illetıen a
jövıben is egyeztetni szükséges a Tourinform Irodával.
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A mőemlékvédelem részérıl 2 db tájékoztató tábla kerül kihelyezésre a Jezsuitatemplom melletti romkert közlekedési útjainál.
A völgy területén 3 db, Upcité típusú, 90x70 cm mérető vitrin lett elhelyezve,
melyek közül 1-1 db egyoldalas a Népmesék játszótérnél és a Kittenberger u. Jókai
utca felıli bejáratánál található, az 1 db kétoldalas vitrin pedig a Margit-romok
mellett lett elhelyezve. A vitrinekben a projekt valamint a két központi mőemléki
attrakciója történeti bemutatása olvasható, térképes útmutatással egybekötve.
A kétoldalú vitrinbe a második oldalra helyezhetı táblát a Tourinform Iroda
biztosítja, cserélhetı, aktualizálható, turisztikai tartalommal.
Az átadás-átvétellel Megbízott hozzáférést kap a vitrinek beltartalmához.
A fenntartás során a táblák és a vitrinek szükség szerinti tisztítását, felületkezelését,
a törött vagy rongált táblák javítását szükséges elvégezni.
3.10. İrzés, védelem
Az ırzés-védelmet az Önkormányzat térfigyelı rendszerrel oldja meg, a
közbeszerzés lefolytatását követıen várható üzembe helyezése 2011. szeptember 1.
A közterület felügyeleti rendszerben a területek járırözése megoldott.
Ezen kívül Megbízott jogosult önkéntesek és különbözı civil társaságok, baráti
körök bevonására az ırzés-védelem további biztosítása érdekében.
3.11. A turisztikai tartalom megvalósításához ingyenes használatba adott
épületek, építmények és eszközök jegyzéke:
- 6438/4 helyrajzi számú telken található Jezsuita-templom és görög kat.
apácakolostor rom, büfé és porta épület
- 1 db szabadtéri színpad 6438/3 hrsz-ú ingatlanon
- WC, öltözı blokk a 6438/3 hrsz-ú ingatlanon, szervízút,
- Vidámparki-tó, stég és gyalogösvény
- szabadtéri fedett animációs helyszín (volt kisvasút megálló)
- Nyugati parkoló, 32 db
- Margit-romok
- Vízilabirintus és Katalin kút
- Kutas téri díszkút
- hidak
- 20 db audio-guide
- 1 db érmenyomó készülék
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A megállapodás 2/a. számú melléklet

3/1. oldal
156

3/2. oldal
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3/3. oldal
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3. melléklet a 142/2013 (V.31.) határozathoz
A „Kolostorok és Kertek” kiemelt fejlesztés turisztikai mőködtetése és
feladatai
A turisztikai üzemeltetés személyi és technikai feltételei:
A turisztikai célú üzemeltetés alapinfrastruktúrája a „Kolostorok és kertek a
veszprémi Vár tövében” projekt megvalósulásával biztosított. Az alább felsoroltak
alapján, illetve a projekt turisztikai fenntartás részeként – akcióterületenként és
tematikusan – személyzet és programok biztosítása a Veszprém Megyei Jogú Város
éves költségvetésében biztosított keretbıl a Kolostorok és kertek Kft. (a
továbbiakban: Megbízott) feladata.
1.

Szolgáltatások nyújtása:

Alapelvek: A Kolostorok és Kertek területe ingyenesen látogatható, de Megbízott
jogosult a kiegészítı szolgáltatásokért (illemhely használat, vendéglátó tevékenység,
audio-guide, érmekészítı berendezés, kiállítások, kulturális programok, stb.) az
általa megállapított díjakat felszámítani, kivéve a parkolást, melyért nem szedhet
díjat. A kiegészítı szolgáltatásokat Megbízott a jelen megállapodásban
meghatározottak, és a ténylegesen felmerülı igényeknek megfelelıen köteles
biztosítani. A turisztikai hasznosításból származó bevételt Megbízott köteles
nyilvántartani, és azt a projekt üzemeltetésére fordítani. Az Önkormányzat
fenntartja megának a jogot arra, hogy a projekt területén a Polgármesteri Hivatal
vagy intézményei által kulturális, turisztikai programokat szervezzen, mint például,
de nem kizárólag a Gizella Napokat, Kabóciádét, Gyermeknapot. Az
önkormányzati rendezvények elsıbbséget élveznek az egyéb rendezvényekhez
képest, melyek után Megbízott csak a ténylegesen felmerült közvetlen költségeket
jogosult felszámítani. A Kolostorok és Kertek területén tartandó önkormányzati
program idıpontját az Önkormányzat köteles mielıbb, de legalább 30 nappal
annak megtartása elıtt bejelenteni Megbízottnak.
A Megbízott a feladatellátás során felmerülı, a városi arculatot és megjelenést illetı
kérdésekben egyeztetni köteles a városmarketing feladatokat ellátó hivatali, és az
Önkormányzat egyéb szerzıdéses partnereivel.
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Sétány a Szent Benedek-hegyen
- Személyzetre nincs szükség
- Alapinfrastruktúra: sétautak megléte.
Játszókert a „Szerelemsziget”-en
- Személyzetre nincs szükség.
- Alapinfrastruktúra: sétautak megléte, játszóeszközök. A játszóeszközöket a
VKSZ Zrt. üzemelteti.
- Vizsgálandó: konténer illemhely telepítése.
Margit-romok
- Személyzetre nincs szükség.
- Alapinfrastruktúra: sétautak megléte, információs tábla (vitrin) a helyszínen
Animációs programok a Betekints-völgyben
- Személyzet: egy személy fıállású animációs program koordinátor alkalmazása
ajánlott, aki éves szinten tervezi és irányítja a Betekints-völgy animációs
programkínálatát, illetve koordinálja a hétvégeken az animátorok (egyetemi
hallgatók, önkéntesek) tevékenységét. Az animátorok a gyermekmegırzési
feladatok mellett a gyerekeket korcsoportok szerint bontva foglalkoztatják, aktív
programokat (játékok, kreatív foglalkozások, bábszínház, koncert) biztosítva
tavasztól ıszig. Az animációs programokhoz szükséges eszközöket Megbízott
biztosítja,
az
egyéb
rendezvények
(koncert,
bábszínház
stb.)
berendezései/eszközeinek biztosítása a szervezı feladata. A programokon való
részvételért Megbízott jogosult részvételi díjat szedni, az ebbıl származó
bevételt a projekt üzemeltetésére köteles fordítani.
- Alapinfrastruktúra: szabadtéri színpadok, illemhely és büfé blokk, szabadtéri
fedett animáció helyszín (volt kisvasút megálló), az eszközök tárolására a
Jezsuita-templom volt sekrestyéjében vagy a hatszög alapú kıépületben van
lehetıség.
- Elvárt minimális szolgáltatás: 10 program/év
Magyar népmesék játszókert és „mocorgó” játszótér
- Személyzetre nincs szükség.
- Alapinfrastruktúra: sétautak megléte, információs tábla (vitrin), játszóeszközök.
A játszóeszközöket a VKSZ Zrt. üzemelteti.
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Veszprémvölgyi apácák kolostorának romjai és Jezsuita-templom
- Személyzet: Egy személy alkalmazása javasolt a belépıjegyes programokhoz
kapcsolódóan a jegykiadásra- és ellenırzésre, továbbá tájékoztatásra, aki az
információs pultnál prospektusos állványokon elhelyezett anyagokkal a város
nyújtotta szolgáltatások, és programok bemutatását is biztosítja, egyben felügyeli
a büfé épületénél elhelyezett érmekészítı berendezést, annak rendeltetésszerő
használatát, és biztosítja az érmekészítı berendezés mőködtetésébıl származó
bevételek elszámolását a Megbízott felé.
- Alapinfrastruktúra: Jezsuita-templom, mint rendezvényhelyszín, pénztáros
helyiség, büfé helyiség, érmekészítı berendezés, 20 db audio-guide, információs
táblák
- A kiállítások, elıadások alap berendezései/eszközei a kiállítást, elıadást
szervezıt terhelik.
- Elvárt minimális szolgáltatás: büfé üzemeltetése, érmenyomó berendezés
mőködtetése,
audio-guide-ok
kölcsönzése,
Jezsuita-templom,
mint
rendezvényhelyszín igény szerinti biztosítása, WC üzemeltetése
Kerékpárút és akadálymentes sétány a Várból a Betekints-völgybe
- Személyzetre nincs szükség.
- Alapinfrastruktúra: kerékpárutak megléte, információs táblák, iránymutató és
közlekedési táblák
2.

Tematikus hasznosítás

„ Séd-aktív túra”
- Személyzetre nincs szükség, illetve csak a Jezsuita-templomnál, részletezve ott.
- Alapinfrastruktúra: kerékpáros út megléte, sziklamászási lehetıség, információs,
iránymutató és közlekedési táblák a sportolni és túrázni vágyóknak.
„Pihenve tanulás a Séd-völgyben”
- Személyzetre a Jezsuita-templomnál és a Betekints-völgyben lehet szükség,
részletezve ott.
- Alapinfrastruktúra: kerékpáros út megléte, információs, iránymutató táblák a
„történelmi séta” helyszínein. Múzeumpedagógiai tevékenységekhez és
osztálykirándulási helyszínnek kiváló a projekt által létrehozott, mőemlékekben
gazdag „öko-folyosó”, egyben egészséges környezetet biztosít az érkezı
diákcsoportok kikapcsolódására.
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„A Veszprémi Séd-völgy, mint az esküvık völgye”
- Személyzetre a Jezsuita-templomnál lehet szükség, részletezve ott.
- Alapinfrastruktúra: a projekthelyszín, mint esküvıhelyszín. A romantikus,
érintetlen természet, valamint a völgyben található kolostorromok, illetve a
Jezsuita-templom nagyszerő teret kínálnak a házasságkötésekhez. A régi legenda,
miszerint itt hímezték a koronázási palástot, mely munkában Gizella királyné is
részt vett, remek kapcsolódási pont a menyegzık megtartásához, azt, hogy
veszprémi Séd-völgy legyen a dunántúli esküvıhelyszín.
A szolgáltatások nyújtásához és a völgy tematikus hasznosulásához további
kiegészítı eszköz a projekt keretében beszerzésre került audio-guide rendszer. A
készülékek segítségével a látogatók idegenvezetı igénybevétele nélkül kaphatnak
információt a völgy látványosságairól, vagy az éppen aktuális tárlatról.

162

4. melléklet a 142/2013 (V.31.) határozathoz
Szolgáltatási díjtételek

Helyszín

Alap

+ nézıtér

+ nézıtér
+ hang*
(4 óra)**

Dobogó

5 000 Ft

8 000 Ft

18 000 Ft
43 000 Ft

+ nézıtér
+ hang* +
fény
(4 óra)**
23 000 Ft
48 000 Ft

Jezsuita
templom

20 000 Ft
(kiállítás
esetén +
heti 5 000
Ft)

23 000 Ft

33 000 Ft
58 000 Ft

38 000 Ft
63 000 Ft

+ nézıtér +
hang* + fény
(egész nap)**
28 000 Ft
53 000 Ft
43 000 Ft
68 000 Ft

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák
Megjegyzés
* Hangosítás:
- mikrofon, állványos hangfalak, az elsı árkategória
- összesen: 2000 Watt zenei teljesítmény, gépzene és élızene számára, a második
árkategória
** Fénytechnika:
- 2 pár lámpa 2 állványon
- nagyobb igény esetén egyeztetés szükséges
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5. melléklet a 142/2013 (V.31.) határozathoz
A Veszprém Megyei Jogú Város és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési
szerzıdés
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Melléket a 143/2013. (V.31.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Ringató Óvoda
47/1994.(II. 25.) Kh. sz. határozattal jóváhagyott és a
240/1997. (XII. 19.) Kh. sz., a 240/1999. (XII. 17.) Kh. sz., 222/2000. (XII. 15.)
Kh. sz., 247/2003. (XII. 18.) Kh. sz., 147/2005. (III. 31.) Kh. sz. 225/2005. (VI.
23.) Kh. sz., 72./2006. (IV. 27.) Kh. sz., 60/2007. (III. 29.) Kh. sz., 103/2008. (IV.
30.) Kh. sz., 199/2009. (VI. 25.), 379/2009. (XII. 17.), 19/2010. (I. 28.) Kh. sz.,
98/2011. (IV. 1.) VMJVÖK határozat, 149/2011. (IV. 29.) VMVJÖK határozat,
210/2011. (VI. 30.) VMJVÖK, 377/2012. (XI. 30.), 410/2012. (XII. 20.)
határozatokkal módosított
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2/A.
8200 Veszprém, Fecske u. 9.
2. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
ingatlan hrsz: 3057/50. alapterület: 338,61 m2 telephelyen
ingatlan hrsz: 3625
alapterület: 398,12 m2 telephelyen
3. Az Alapító Okirat 17. pontja
„A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények vezetıi
állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet szabályozza.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények
vezetıi állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
szabályozza.”
Jelen alapító okirat módosítás 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetıje
Záradék: A Ringató Körzeti Óvoda Alapító Okiratot Módosító Okiratát
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
143/2013. (V.31.) határozatával 2013. szeptember 1-jei hatállyal
jóváhagyta.
Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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Alapító Okirat
egységes szerkezetben
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Ringató Körzeti
Óvoda Alapító Okiratát a 47/1994. (II.25.) Kh. határozatával fogadta el.
Az Alapító Okirat módosítására a következı közgyőlési döntésekkel került sor:
240/1997. (XII. 19.), a 240/1999. (XII. 17.), 222/2000. (XII. 15.), 247/2003. (XII.
18.), 147/2005. (III. 31.), 225/2005. (VI. 23.), 72./2006. (IV. 27.), 60/2007. (III.
29.), 103/2008. (IV. 30.), 199/2009. (VI. 25.), 379/2009. (XII. 17.), 19/2010. (I.
28.) Kh., 98/2011. (IV. 1.) VMJVÖK határozat, 149/2011. (IV. 29.) VMVJÖK
határozat, 210/2011. (VI. 30.) VMJVÖK határozat, 377/2012. (XI. 30.), 410/2012.
(XII. 20.), 143/2013. (V.31.) határozat
1. Alapító neve, székhelye:

Városi Tanács Veszprém

2. Fenntartó neve, székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém, Óváros tér 9.
3. Mőködtetı neve, székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém, Óváros tér 9.
4. Az intézmény hivatalos neve: Ringató Körzeti Óvoda
5. Az intézmény típusa a nemzeti köznevelési törvény alapján: óvoda
6. Az intézmény székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 79/I.
7. Az intézmény tagintézményei:
Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája
Ringató Körzeti Óvoda Kuckó Tagóvodája
8. Telephelyei:
8200 Veszprém, Jutasi út. 79/II.
8200 Veszprém, Jutasi út. 79/II.
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2/A.
8200 Veszprém, Fecske u. 9.
9. Jogszabályban meghatározott alapfeladata:
óvodai nevelés a 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
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10. Maximális gyereklétszám
székhelyen
telephelyen:
Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodájában
Ringató Körzeti Óvoda Kuckó Tagóvodájában

276 fı
130 fı
129 fı

11. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
ingatlan hrsz.: 3316.
ingatlan hrsz.: 3315.
ingatlan hrsz.: 3315.
ingatlan hrsz.: 3058/50.
ingatlan hrsz.: 3625.

alapterület: 5638 m2 székhelyen
alapterület: 3611 m2 telephelyen
alapterület: 2721 m2 telephelyen
alapterület: 338,61 m2 telephelyen
alapterület: 398/12 m2 telephelyen

A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az
intézménynek használati joga van.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
851012-1 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
a Nkt. 4.§ 25. pontjában meghatározott csoportokból ellátja
mozgásfogyatékos, beszédfogyatékos gyermekeket.

a

Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek:
562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
749033-1 Rendszertanúsítás
13. Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
14. Mőködési köre: Veszprém város közigazgatási területe
15. Irányító szerv neve, székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
16. Gazdálkodási besorolása:
önállóan mőködı
Az intézmény pénzügyi, számviteli, adózási feladatait a jogutód Intézményi
Szolgáltató Szervezet, míg a mőszaki, karbantartási, üzemeltetési feladatait a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. és Veszprém Megyei Jogú Város
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Önkormányzata között megkötendı szolgáltatásvásárlási szerzıdés alapján a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. látja el.
17. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények vezetıi
állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a nemzeti köznevelésrıl
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi IV. törvény vonatkozik.
19. A költségvetési szerv jogelıdjei:
a Városi Tanács Veszprém által 1980-ban alapított Erdei és 1986-ban alapított
Kuckó Óvoda jogelıdjei a Ringató Körzeti Óvodának.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetıje
Záradék: A Ringató Körzeti Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetben
történı módosítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 143/2013. (V.31.) határozatával 2013. szeptember 1-jei
hatállyal hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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Melléklet a 144/2013. (V.31.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kastélykert Óvoda
55/1994.(II. 25.) Kh. sz. határozattal jóváhagyott és a
248/1997. (XII. 19.) Kh. sz., a 239/1999. (XII. 17.) Kh. sz., 222/2000. (XII. 15.)
Kh. sz., 171/2001. (IX. 14.) Kh. sz., 247/2003. (XII.18.) Kh. sz., 147/2005. (III.
31.) Kh. sz., 225/2005. (VI. 23.) Kh.sz., 72./2006. (IV. 27.) Kh. sz.., 60/2007. (III.
29.) Kh.sz, 103/2008. (IV. 30.) Kh.sz. 198/2009. (VI. 25.) Kh. sz., 377/2009. (XII.
17.) Kh., 17/2010.(I. 28.) Kh, 97/2011. (IV. 1.) VMJVÖK, 209/2011.(VI. 30.)
VMJVÖK, 376/2012. (XI. 30.), 409/2012. (XII. 20. ) VMJÖK határozatokkal
módosított
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
(Alaptevékenységen belüli további tevékenységek:)
562920-2 egyéb vendéglátás
2. Az Alapító Okirat 17. pontjában a
„A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények vezetıi
állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a nemzeti köznevelésrıl
szóló 2011. évi CXC. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrende-let, a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
szabályozza.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények
vezetıi állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.”
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Jelen alapító okirat módosítás 2013. június 15. napján lép hatályba.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetıje
Záradék: A Kastélykert Körzeti Óvoda Alapító Okiratot Módosító Okiratát
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
144/2013. (V.31.) határozatával 2013. június 15-i hatállyal jóváhagyta.
Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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Alapító Okirat
egységes szerkezetben
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Kastélykert Óvoda
Alapító Okiratát az 55/1994. (II.25.) Kh. határozatával fogadta el.
Az Alapító Okirat módosítására a következı közgyőlési döntésekkel került sor:
248/1997. (XII. 19.) Kh. sz., a 239/1999. (XII. 17.) Kh. sz., 222/2000. (XII. 15.)
Kh. sz., 171/2001. (IX. 14.) Kh. sz., 247/2003. (XII. 18.) Kh. sz., 147/2005. (III.
31.) Kh. sz., 225/2005. (VI. 23.) Kh. sz., 72./2006. (IV. 27.) Kh. sz., 60/2007. (III.
29.) Kh. sz, 103/2008. (IV. 30.) Kh. sz., 198/2009. (VI. 25.) Kh. sz.,
377/2009.(XII. 17.) Kh.,
17/2010.(I.28.) Kh., 97/2011.(IV.1.) VMJVÖK
határozat, 149/2011.(IV.29.) VMJVÖK határozat; 209/2011. (VI. 30.) VMJVÖK
határozat, 223/2012.(VI. 29.) határozat; 376/2012.(XI.30.) VMJVÖK határozat,
409/2012. (XII. 20.) határozat, 144/2013. (V.31.) határozat
1. Alapító neve, székhelye:

Városi Tanács VB, Gyulafirátót

2. Fenntartó neve, székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém, Óváros tér 9.
3. Mőködtetı neve, székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém, Óváros tér 9.
4. Az intézmény hivatalos neve: Kastélykert Körzeti Óvoda
5. Az intézmény típusa a nemzeti köznevelési törvény alapján: óvoda
6. Az intézmény székhelye: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert utca 6.
7. Az intézmény tagintézménye:
Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka Tagóvodája
8. Telephelyei:
8411 Veszprém-Kádárta, Kenderföld u. 47.
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24.
9. Jogszabályban meghatározott alapfeladata:
óvodai nevelés a 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
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10. Maximális gyereklétszám:
székhelyen:
telephelyen:
Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24.
Veszprém-Kádárta, Kenderföld u. 47.

75 fı
25 fı
50 fı

11. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
ingatlan hrsz.: 408/5.
ingatlan hrsz.: 129.
ingatlan hrsz.: 3006.

alapterület: 4014 m2 székhelyen
alapterület: 150 m2 telephelyen
alapterület: 3136 m2 telephelyen

A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az
intézménynek használati joga van.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
851012-1 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
a Nkt. 4.§ 25. pontjában meghatározott csoportokból ellátja a hallás-fogyatékos,
beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket.
Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek:
562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
562920-2 egyéb vendéglátás
13. Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
14. Mőködési köre: Veszprém város közigazgatási területe
15. Irányító szerv neve, székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
8200 Veszprém Óváros tér 9.
16. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı
Az intézmény pénzügyi, számviteli, adózási feladatai a jogutód Intézményi
Szolgáltató Szervezetben, míg a mőszaki, karbantartási, üzemeltetési feladatait a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt. és Veszprém Megyei Jogú Város
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Önkormányzata között megkötendı szolgáltatásvásárlási szerzıdés alapján a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt látja el.
17. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
A magasabb vezetıi megbízással – nevelési-oktatási intézmények vezetıi
állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a nemzeti köznevelésrıl
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi
IV. törvény vonatkozik.
19. A költségvetési szerv jogelıdje:
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1988-ban alapított
Kádártai Óvoda jogelıdje a Kastélykert Körzeti Óvodának.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetıje
Záradék: A Kastélykert Körzeti Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetben
történı módosítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 144/2013. (V.31.) határozatával 2013. június 15-i
hatályosulási dátummal hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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Melléklet a 145/2013. (V.31.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Intézményi
Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát 338/2012. (X.25.) határozatával 2013. január
1-jei hatállyal jóváhagyott és a 420/2012. (XII.21.) határozattal módosított Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okiratnak a költségvetési szerv „4. Jogszabályban
meghatározott közfeladata” megnevezéső pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása a
bölcsıdék, óvodák, a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény,
„Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, a Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár, Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény, Mővészetek Háza részére, az intézmények és az
Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött együttmőködési
megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata
szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
b) A Laczkó Dezsı Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint
önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények pénzügyi, gazdálkodási
feladatainak ellátása az intézmények és az Intézményi Szolgáltató Szervezet
között létrejött együttmőködési megállapodás, valamint az intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.
(XII.31.)
Kormányrendeletben
meghatározottak alapján.
c) Takarítási feladatok ellátása az Általános Iskolák, Nevelési Tanácsadó, a
Lovassy László Gimnázium és a Vetési Albert Gimnázium, a Veszprémi
Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a
Veszprémi Középiskolai Kollégium, a „Göllesz Viktor” Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye, a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár,
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény, és a Mővészetek Háza
esetében.
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d) Diákétkeztetés biztosítása Veszprém közigazgatási területén lévı állami
fenntartású oktatási intézmények esetében.
e) A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az
önkormányzati üzemeltetéső oktatási intézmények oktatási tevékenységéhez
kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése.
f) Az Önkormányzat által szervezett nyári táboroztatási feladatok ellátása.
2.) Az Alapító Okirat 6. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
562916-1 Üdülıi, tábori étkeztetés
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012-1 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évf.)
852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022-1 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évf.)
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852031-1 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban
853111-1 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112-1 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113-1 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetıje
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Záradék:

Az Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítását
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
145/2012. (V.31.) határozatával 2013. június 15-i hatállyal hagyta jóvá.

Veszprém, 2013. május 30.
dr. Mohos Gábor
jegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
145/2013. (V.31.) határozatához
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet
5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki.
Az Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát az 338/2012. (X.25.)
határozatával 2013. január 1-jei hatállyal fogadta el.
Az Alapító Okirat módosítására a következı közgyőlési döntésekkel került sor:
420/2012. (XII.21.) Közgyőlési határozat, 145/2013. (V.31.) határozat.
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Intézményi Szolgáltató Szervezet
2. Székhelye: Veszprém, Haszkovó utca 39.
3. Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye:
Alsófokú Oktatási Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezete
Veszprém, Haszkovó utca 39.
Egészségügyi Gamesz
Veszprém, Mikszáth Kálmán utca 31.
Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet
Veszprém, Haszkovó u. 39.
Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatóság
Veszprém, Március 15. u. 5.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása a
bölcsıdék, óvodák, a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény,
„Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, a Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár, Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmővelıdési Intézmény, Mővészetek Háza részére, az intézmények és az
Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött együttmőködési
megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata
szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az
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államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
b) A Laczkó Dezsı Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint
önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények pénzügyi, gazdálkodási
feladatainak ellátása az intézmények és az Intézményi Szolgáltató Szervezet
között létrejött együttmőködési megállapodás, valamint az intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.
(XII.31.)
Kormányrendeletben
meghatározottak alapján.
c) Takarítási feladatok ellátása az Általános Iskolák, Nevelési Tanácsadó, a
Lovassy László Gimnázium és a Vetési Albert Gimnázium, a Veszprémi
Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a
Veszprémi Középiskolai Kollégium, a „Göllesz Viktor” Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye, a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár,
Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézet, és a Mővészetek Háza
esetében.
d) Diákétkeztetés biztosítása Veszprém közigazgatási területén lévı állami
fenntartású oktatási intézmények esetében.
e) A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az
önkormányzati üzemeltetéső oktatási intézmények oktatási tevékenységéhez
kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése.
f) Az Önkormányzat által szervezett nyári táboroztatási feladatok ellátása.
5. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
ellátó, kisegítı szolgálata

6. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
ALAPTEVÉKENYSÉG
692000-1

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység

660002-1

Egyéb pénzügyi tevékenység

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés
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562916-1

Üdülıi, tábori étkeztetés

562917-1

Munkahelyi étkeztetés

562920-1

Egyéb vendéglátás

811000-1

Építményüzemeltetés

841169-1

M.n.s. egyéb kiegészítı tevékenység
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (58. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban

852011-1
852012-1
852013-1
852021-1
852022-1
852023-1
852031-1
853111-1
853112-1
853113-1

Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)

7. Illetékessége, mőködési köre:
Általános mőködési területe Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe
8. Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
9. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetési szerv az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
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10. Vezetıjének megbízási rendje:
A képviselı-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) kormányrendeletben
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı intézményvezetıt nevez
ki.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító szerv vezetıje
Záradék:

Az Intézményi Szolgáltató Szervezet egységes szerkezető Alapító
Okirata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlésének 145/2012. (V.31.) határozata alapján 2013. június 15-i
hatállyal került egységes szerkezetbe foglalva.

Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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Melléklet a 146/2013. (V.31.) határozathoz
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Melléklet a 152/2013. (V.31.) határozathoz
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Melléklet 153/2013. (V.31.) határozatához
MEGÁLLAPODÁS
Papkeszi Község Önkormányzatával a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Központi Ügyelete keretében – a lakosságuk részére - biztosított alapellátási
sürgısségi betegellátás megszüntetésérıl
Amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely:8200 Veszprém, Óváros tér 9. bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt
11748007-15430001, adószám:15734202-2-19, KSH száma:15734202-8411-321-19),
képviseli Porga Gyula polgármester, mint a feladatot átvállaló önkormányzat (a
továbbiakban: VMJV. Önkormányzata),
másrészrıl Papkeszi Község Önkormányzata (8183. Papkeszi, Fı u. 42.,
bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank 12081000-00137593-00100003, adószám:
15734082-1-19., KSH szám: 15734082-8411-321-19.) képviseli: Ráczkevi Lajos
polgármester, mint a lakossága egészségügyi alapellátásért felelıs önkormányzat (a
továbbiakban: Papkeszi Önkormányzata), (együtt, a továbbiakban: Felek)
között, a mai napon az alábbi helyen és az alábbi feltételekkel.
1. Felek egyezıen kijelentik, hogy jelenleg Papkeszi lakossága részére az
egészségügyi alapellátás részfeladatát képezı alapellátási sürgısségi (felnıtt
háziorvosi és házi gyermekorvosi) betegellátást, a VMJV Önkormányzata
fenntartásában mőködı VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény, a 8200
Veszprém, Cserhát ltp. 1.sz.) alatti Központi Ügyelet szervezeti egységében
biztosítja, a Felek között e tárgyban 2005. december 2. napjával létrejött feladatátvállalási szerzıdés alapján.
2. VMJV Önkormányzata elfogadja Papkeszi Önkormányzata 34/2013. (II. 27.)
számú Képviselı-testületi határozatát, melyben a jelen megállapodás 1.
pontjában jelölt feladat-átvállalási szerzıdést 2013. május 31. napjával
felmondja.
3. Felek kölcsönösen fontosnak tartják lakosságaik jogszabályban elıírt kötelezı
alapellátási feladatainak zavartalan biztosítását, ezért Papkeszi Önkormányzata
hivatkozott döntésére –közös megegyezéssel - jóváhagyják a jelen
megállapodás 2. pontjában jelölt felmondási nappal azonos 1. pont szerinti
feladat-ellátás megszőnését, mivel Papkeszi Önkormányzata 2013. június 1tıl – külön megállapodás alapján - Balatonalmádi Központi ügyelete keretében
kívánja az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltatást biztosítani.
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3. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodás 1. pontja szerinti
feladat-ellátás megszőnésével egyidejőleg teljes körően elszámoltak és a
feladatellátással kapcsolatban késıbb egymással és - a VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézménnyel - szemben pénzügyi és vagyoni jellegő követeléssel
nem élnek.
4. Papkeszi Önkormányzata tudomásul veszi és a VMJV Önkormányzat
feladatellátása megszőntetése következményeként vállalja, - mint a lakossága
egészségügyi alapellátásáért felelıs önkormányzat -, hogy 2013. június 1-tıl
ismét köteles a jelen megállapodás 1. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatás
megszervezésérıl saját felelısségére gondoskodni és a változásról a lakosságát
tájékoztatni.
5. VMJV Önkormányzata - a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménye
közremőködésével – vállalja, hogy a Központi Ügyelet ellátási területének
változásával összefüggı intézményi alapító okirat, valamint a mőködési
engedély, finanszírozási szerzıdés módosítására intézkedik, továbbá az
ügyeletben közremőködıket tájékoztatja a jelen megállapodás 1. pontja szerinti
feladat-ellátás 2013. május 31. napján történı megszőnésérıl.
6. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az 1. pontban jelölt Központi Ügyelet
kórházi telephelyre történı késıbbi beköltözése nem érinti jelen
megállapodásukba foglalt feltételeket és egyetértenek abban, hogy a központi
ügyelet egyéb feltételő mőködtetése esetén sem igényli Papkeszi
Önkormányzata a lakossága ellátására az 1. pont szerinti egészségügyi
szolgáltatást. Egyidejőleg a jelen megállapodás aláírásával Papkeszi
Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy - a korábban e tárgyban tett
hozzájáruló nyilatkozatuk figyelmen kívül hagyásával – az e tárgyú
megállapodásokból - a veszprémi központi ügyelet ellátási területébıl –
Papkeszit töröljék.
8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján az 1. pontban jelzett feladatellátási szerzıdésük hatálya a 2. pont szerint megszőnik. Ezt követıen VMJV
Önkormányzata nem vállalja Papkeszi lakossága sürgısségi alapellátását.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.),
szabályai az irányadók.
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A fenti megállapodást a szerzıdı felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2013. május 31.

VMJV Önkormányzata
képviseletében:
Porga Gyula
polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
képviseletében:
Ráczkevi Lajos
polgármester
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Melléklet a 154/2013. (V.31.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Veszprém Megyei
Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát az 124/1993.
(V.25.)Kh. határozatával fogadta el.
Az Alapító Okirat módosítására a következı közgyőlési döntésekkel került sor:
247/1996. (XII.20.), 65/1997. (IV.25.), 225/2001. (XI.23.), 139/2005. (III.31.),
248/2007. (X.18.), 64/2008. (III.27.), 310/2008. (XI.27.), 149/2009. (V.28.),
357/2009. (XII. 17.), 74/2010. (I. 28.) Kh., 126/2011. (IV. 1.) VMJVÖK,
149/2011. (IV. 29.) VMJVÖK, 372/2012. (XI. 30.), 402/2012. (XII. 20.)
határozatokkal módosított
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Illetékessége:
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe, továbbá az Önkormányzat
által kötelezıen ellátandó ügyelet igénybevétele vonatkozásában a Veszprémi
Kistérségi Többcélú Társulását alkotó tagönkormányzatok közigazgatási
területei:
Barnag, Bánd, Herend, Hárskút, Hidegkút, Eplény, Mencshely, Márkó,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Tótvázsony, Vöröstó, Vilonya,
Veszprémfajsz
szövegrész helyébe – Papkeszi törlése alapján - az alábbi szövegrész kerül:
Illetékessége:
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe, továbbá az Önkormányzat
által kötelezıen ellátandó ügyelet igénybevétele vonatkozásában a Veszprémi
Kistérségi Többcélú Társulását alkotó tagönkormányzatok közigazgatási
területei:
Barnag, Bánd, Herend, Hárskút, Hidegkút, Eplény, Mencshely, Márkó,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Vöröstó, Vilonya,
Veszprémfajsz
Jelen Alapító Okiratot Módosító Okirat 2013. június 1. napján lép hatályba.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Veszprém, 2013. május 30.
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Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító szerv vezetıje
Záradék: A Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény
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Dr. Mohos Gábor
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önkormányzat egészségügyi alapellátása körébe tartozó feladatokat.
A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
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Általános járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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települési egészségügyi feladatok
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fogorvosi alapellátás

862302-1
869042-1
811000-1

fogorvosi ügyeleti ellátás
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Illetékessége:
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe, továbbá az Önkormányzat
által kötelezıen ellátandó ügyelet igénybevétele vonatkozásában a Veszprémi
Kistérségi Többcélú Társulását alkotó tagönkormányzatok közigazgatási területei:
Barnag, Bánd, Herend, Hárskút, Hidegkút, Eplény, Mencshely, Márkó,
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Az intézmény mőködésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási,
adminisztrációs teendıket az Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el az
intézménnyel kötött együttmőködési megállapodás alapján.
Vezetıjének választási, kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetıje magasabb vezetıi beosztású közalkalmazott, akit a
vezetıi feladatok ellátásával a fenntartó bíz meg. A vezetı az intézményben
dolgozó közalkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója.
A magasabb vezetıi megbízással – az egészségügyi alapellátási intézmények vezetıi
állásainak betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi ellátás folyamatos
mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM
rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek az egészségügyi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény vonatkozik.
Veszprém, 2013. május 30.
Porga Gyula
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító szerv vezetıje
Záradék: A Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Alapító Okiratának egységes szerkezetben történı módosítását
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
154/2013. (V.31.) határozatával 2013. június 1-jei hatállyal hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. május 30.
Dr. Mohos Gábor
jegyzı
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1.
Veszprém város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira
Veszprém város népessége 2012. december 31-én 57.867 fı volt.
A 0-18 éves korú lakosság megoszlása
0-14 éves
15-18 éves

Év
2012. december 31.

7.771 fı

2.216 fı

Összesen
9.987 fı

A 0-18 éves korosztály képezi a város lakosságának 17,26 %-át.
2.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
biztosítása
II. 1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
biztosítása
II. 1. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2011. decemberben 679, míg 2012. decemberben 627 gyermeket nevelı család
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami az elızı évhez képest
némi csökkenést mutat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek kormegoszlása
(decemberi adat):
0-6 éves
7-14 éves
15-18 éves
18 év feletti Összesen
316 fı
471 fı
155 fı
85 fı
1.027 fı
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı családok közül 358 család
1 gyermeket, 173 család 2 gyermeket, 74 család 3 gyermeket és 22 család nevel
négynél több gyermeket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy évre kerül megállapításra.
79 kérelem került elutasításra a törvényben meghatározott egy fıre jutó
jövedelemhatár túllépése, vagy néhány esetben a vagyon miatt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára a
jogszabálynak megfelelıen augusztus hónapban 5.800 Ft összegő pénzbeli, illetve a
jogszabály módosítását követıen november hónapban 5.800 Ft összegő

természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A pénzbeli támogatás összege a kiskorúak esetében 11.153.400 Ft, a nagykorúak
esetében 1.102.000 Ft volt.
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban a városban nem részesült gyermek.
II. I. 2. Óvodáztatási támogatás
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a
szülıje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, óvodáztatási
támogatást kell megállapítani.
A támogatás további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülıje
önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
3 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, a kifizetett támogatás összege
40.000 Ft volt.
Elutasításra nem került sor.
II. I. 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermeket nevelı család jogosult, ahol
- a 2-4 tagú család esetében - a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, ami
45.600 Ft, 5-6 tagú család esetében a 130 %-át, ami 37.050 Ft, 6-nál több személy
esetén pedig a 115 %-át, ami 32.775 Ft.
2012. évben 527 alkalommal állapítottunk meg rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, mely 441 családot, illetve 912 gyermeket érintett. A támogatásra
kifizetett összeg 5.076.500 Ft volt, ami alkalmanként átlag 9.633 Ft, gyermekenként
pedig 5.566 Ft kifizetését jelentette.
A támogatást a családok megélhetésével, a gyermekek iskoláztatásával és
ruháztatásával kapcsolatban felmerült költségekhez, pénzbeli támogatásként
nyújtottuk.
A 912 gyermekbıl 733 gyermek egyszer, 172 gyermek kétszer és 7 gyermek
háromszor kapott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
Az, hogy a család részére adott naptári évben hány alkalommal állapítható meg
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a család részére megállapított egyéb
rendszeres szociális- és gyermekvédelmi támogatások számától is függ. Minél
többféle rendszeres támogatást kap egy család, annál kevesebb alkalommal kaphat
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Mivel a családok jellemzıen más rendszeres

ellátásokat is kapnak, ez az oka annak, hogy többségük csak egy alkalommal
részesülhetett rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása idıszaki bontásban:
Január
Február
Március
Április
Május
Június

75 család
53 család
55 család
38 család
46 család
30 család

Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

34 család
50 család
37 család
33 család
41 család
35 család

Magasabb a főtési idıszakban és az iskolakezdéskor megállapított támogatások
száma. A decemberi alacsony számot az magyarázza, hogy a családok az év végére
már kihasználják a rendkívüli támogatás megállapításának lehetıségét.
Elutasításra 57 esetben került sor a rendeletben meghatározott értékhatárt
meghaladó jövedelem miatt, illetve döntı többségben azért, mert a család az év
során már kimerítette a segélyezési lehetıségét.
Az elutasításra került kérelmek száma idıszaki bontásban:
Január
Február
Március
Április
Május
Június

1
4
1
3
2
2

Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

3
9
12
9
5
6

Kiemelkedı az iskolakezdési idıszakban benyújtott és elutasításra kerülı kérelmek
száma.
II. 2. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatások
II. 2. 1. Közgyógyellátás (természetbeni ellátás)
Közgyógyellátást 369 kiskorú gyermeknek állapítottunk meg. Alanyi jogon 368-an
szereztek jogosultságot, melybıl 331-en az emelt családi pótlék okán, 37-en pedig
átmeneti gondozottak, vagy átmeneti/tartós nevelésbe vett gyermekek.
Egy fı normatív alapon volt közgyógyellátott.
II. 2. 2. Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatásra – az Önkormányzat 2012. március 31. napjáig hatályban
lévı rendelkezése szerint – az a közgyógyellátásban nem részesülı gyermek

jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, ami 71.250 Ft,
ugyanakkor a havi rendszeresen szedett gyógyszereinek költsége meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 15 %-át, a 4.275 Ft-ot. Kiskorú
gyermek részére nem nyújtottak be 2012-ben gyógyszertámogatás iránti kérelmet.
Ezen támogatási forma megszőnt 2012. március 31-el.
II. 2. 3. Humán papilloma vírus elleni oltás
Humán papilloma vírus elleni oltásra térítésmentesen jogosult az a leánygyermek,
aki tárgyévben a tizenkettedik, tizenharmadik, tizennegyedik vagy tizenötödik
életévét betölti és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
2012. évben 30 leánygyermek részére nyújtott be a törvényes képviselıje a
térítésmentes védıoltás iránti igényt.
A helyi rendeletben foglalt jogosultásgi feltételek alapján 25 rászoruló gyermek
esetében biztosította az önkormányzat az ingyenes védıoltást (a házi gyermekorvos
által beadott háromszori oltással).
5 esetben rászorultsági feltételek hiányában a benyújtott kérelem elutasításra
került.
II. 2. 4. Szociális nyári gyermekétkeztetés
Az Önkormányzat - az évente megjelenı jogszabály alapján - pályázati úton
igényelhet a szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatást. Tekintettel arra, hogy
Veszprém város nem tartozik a leghátrányosabb helyzető települések közé, az
állami támogatás mellé saját forrást is kellett volna biztosítania. Mivel az
Önkormányzat 2012-ben a szükséges önrészt nem tudta biztosítani, így nem
nyújtottunk be pályázatot.
II. 2. 5. „Raiffeisen Mindenki Ebédel” pályázat
A Gyermekétkeztetési Alapítvány „Raiffeisen Mindenki Ebédel” programján
elnyert támogatással 2012. júliusától 6 hónapon keresztül minden hétvégén 30
rászoruló gyermek jutott napi egyszeri adag élelmiszerhez.
II. 3. Gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott intézményekben:
Veszprémi lakóhellyel rendelkezı gyermekek vonatkozásában:
Intézmény típusa
bölcsıde (5)

Gyermeklétszám
(fı)
474

Étkezést igénybe vevık száma
(fı)
474

óvoda (6)

1.882

1.829

általános iskola (10)

3.494

2.768

középiskola (7)

1.640

342

ÖSSZESEN

7.490

5.413

Normatív kedvezményben, és
önkormányzati támogatásban bölcsıde
részesülık száma (fı)
100 %-os (rendszeres
gyermekvédelmi
78
kedvezményben részesülık)
50 %-os (rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülık)
50 %-os (három- vagy több
95
gyermekes család)

óvoda

általános
iskola

középiskola

ÖSSZESEN

145

438

-

661

-

-

23

23

322

576

91

1.084

24

71

196

16

307

Normatív kedvezményen túl
önkormányzati támogatásban
is részesülık

-

0

15

-

15

Kizárólag önkormányzati
támogatásban részesülık

-

1

5

9

15

197

539

1.230

139

2.105

50 %-os (tartósan beteg, vagy
fogyatékos gyermek)

ÖSSZESEN

A bölcsıdék és óvodák mindegyikében az intézményen belül oldják meg a
gyermekétkeztetést. Intézményen kívüli étkeztet a Simonyi Általános Iskola, a
Lovassy L. Gimnázium, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, a Közgazdasági
Szakközépiskola, a Dohnányi E. Zenemővészeti Szakközépiskola és a Vetési A.
Gimnázium. A Simonyi Zs. Általános iskola a Wartha V. utcai étteremben, a
Lovassy L. Gimnázium a Cserhát Étteremben, a Vetési A. Gimnázium a Stadion
utcai kollégiumban, a Dohnányi E. Zenemővészeti Szakközépiskola és az Ipari
Szakközépiskola és Gimnázium a Szabadság tér 15. sz. alatt, míg a Közgazdasági
Szakközépiskola más oktatási intézményben oldja meg a gyermekétkeztetést.
Az önkormányzat a rendelete alapján – meghatározott feltételek fennállása esetén –
a normatív kedvezményeken túl (melyek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás és általános iskolás gyermek esetén
100 %-os, középiskolás, tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek, illetve a három vagy
több gyermekes család esetén 50 %-os támogatást jelent) a szociálisan rászoruló
gyermekek részére további gyermekétkeztetési kedvezményt nyújt.
Annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek állapítható meg, aki bölcsıdei, óvodai
ellátásban részesül, vagy közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat, és akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át (37.050 Ft),
egyedülálló szülı esetén a 150 %-át (42.750 Ft).

A támogatás mértéke a ténylegesen igénybe vett étkezések után fizetendı térítési díj
50 %-a. Ezt a jogosultak természetbeni ellátásként kapják, vagyis közvetlenül az
intézménybe történik a támogatás utalása. 30 gyermeknek állapítottuk meg, 178.000
Ft összegben.
A térítési díj támogatás iránti kérelem 3 esetben került elutasításra amiatt, hogy a
család jövedelme magasabb volt a rendeletben meghatározott összeghatárnál.

3.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
A gyermekjóléti szolgáltatás két formáját – gyermekjóléti központ és gyermekjóléti
szolgálat - a VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona intézmény biztosítja Veszprém, Mikszáth K. u. 13. sz. alatti
székhelyén és a papkeszi, nagyvázsonyi, tótvázsonyi és nemesvámosi területi
irodákban.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ellátások típusa, formája,
feladata, célja
Az intézmény az alábbi szervezeti egységekben nyújt gyermekjóléti alapellátást:
1. Gyermekjóléti Központ:
Gyermekjóléti szolgáltatás:
- fejlesztı pedagógiai szolgáltatás,
- pszichológiai tanácsadás,
- jogi tanácsadás.
Speciális feladatok:
- utcai szociális munka,
- kapcsolattartási ügyelet,
- készenléti szolgálat,
- kórházi szociális munka.
2. Kistérségi gyermekjóléti szolgáltatás
3. Családok Átmeneti Otthona keretében nyújtott gyermekek átmeneti
gondozása
A Gyermekjóléti Központ a szolgáltatást Veszprém közigazgatási területére
kiterjedıen biztosítja.
Általános feladatok:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
b.) pszichológiai tanácsadás
c.) fejlesztıpedagógiai szolgáltatás
d.) jogi tanácsadás

1. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védı speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének
elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekjóléti
alapellátások körébe tartozik, és lakosságszámtól függetlenül minden települési
önkormányzat köteles biztosítani.

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma (2012.)
Szakmai
Sortevékenységek
szá
Megnevezés
m
száma
2011.
2012.
évben évben
01
Információnyújtás
2615
3027
02
Tanácsadás (egyszeri, nem gondozott)
14
16
03
Segítı beszélgetés
2901
3012
04
Hivatalos ügyekben való közremőködés
553
542
05
Családlátogatás
1941
2289
06
Közvetítés más szolgáltatásba
308
315
07
Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvétel
13
27
08
Konfliktuskezelés
68
72
09
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés
1
A táblázatban bemutatott statisztikai adatok alaján 2012. évben az intézmény
szakemberei által nyújtott szolgáltatások száma átlagosan 10%-kal emelkedett az
elızı évhez viszonyítva.
Az intézmény mőködése óta, a gondozott gyermekek számának vonatkozásában
évrıl évre folyamatos növekedési tendencia volt tapasztalható, mely 2012 évben
kis mértékben csökkent.
2009. évben 367 fı, 2010. évben 553 fı, 2011. évben 615 fı, 2012. évben 606 fı
gyermek állt gondozás alatt.
Az alapellátásban ellátott gyermekek száma 433 fırıl 441 fıre, a védelembe vett
gyermekek száma 86 fırıl 92 fıre emelkedett.
A változások meghatározóan az 50 óra feletti igazolatlan iskolai hiányzáshoz
kapcsolódó jogszabályi változások következményeként jelentkeztek.
A családgondozáson túl a szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik a fejlesztés,
korrepetálás, szabadidıs programok szervezése, vezetése, csoportfoglalkozások
gyermekek, családok, szülık részére, akciók, adományok győjtése, szervezése és
bonyolítása (használtruha, játék, könyv, mőszaki cikkek, bútor stb.), valamint a
speciális szolgáltatások.
A klubok mőködtetése, táborok szervezése során általános cél a szabadidı hasznos
eltöltése, kortárskapcsolatok építése, önismeret fejlesztése, helyes életmód
kialakítása, élményszerzés.
Módszere: a segítı és kötetlen beszélgetésre épülı tevékenységek, foglalkozások.
Jellegük szerint a csoportok nyitottak, a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak.

Szervezés keretében ellátott tevékenységek:
-

észlelı és jelzırendszer mőködtetése,
esetkonferencia tartása,
szakmaközi megbeszélés szervezése, vezetése,
együttmőködés szakmai fórumokkal, egyesületekkel,
együttmőködés civil szervezetekkel,
részvétel a KEF munkájában, drogprevenció,
helyettes szülıi hálózat szervezése, mőködtetése.

Sorszám
Megnevezés
01
Szakmaközi megbeszélés
02
Esetkonferencia

Szakmai tevékenységek száma
17
32

Jelzırendszer
Az intézmény feladatainak hatékony elvégzése érdekében rendszeres kapcsolatot
tart a város és szükség szerint a környezı települések egészségügyi, oktatási,
szociális és gyermekjóléti intézményeivel, a gyámhivatallal, az önkormányzatokkal
és a rendvédelmi szervekkel.
A személyes kapcsolatfelvételnek és együttmőködésnek intézményes formái a
jelzırendszeri értekezletek, az esetkonferenciák és az esetmegbeszélések.
Mindhárom formának az intézmény ad helyet, de más intézmények (iskolák,
óvodák) által szervezett rendezvényeken is részt vesznek az intézmény vezetıi és
szakemberei.
Az intézmény a szakmai egységeiben egy jelzırendszert mőködtet.
Az észlelı- és jelzırendszer mőködtetése nem csupán a szakmaközi megbeszélések
szervezését foglalja magába, további lényeges feladata a jelzırendszer tagjainak
aktivizálása az idıben történı jelzésre.
Esetkonferencia:
Esetkonferencia elsısorban családgondozó kezdeményezésére, de más
jelzırendszeri tag javaslatára is szervezhetı. Az ügyben érintett családtagok és a
gyermek ügyében érintett szakemberek együttesen keresik a problémák
megoldásának lehetséges módjait. Megállapodnak a szükséges feladatok
elosztásáról, és ezek teljesítésének határidejérıl.
A családgondozó védelembe vételi vagy nevelésbe vételi javaslattétel elıtt
- lehetıség szerint - esetkonferenciát szervez. A konferencián elhangzottakról
feljegyzés készül, melyet a javaslattételhez csatol.
Esetmegbeszélés:
A családgondozó saját vagy a jelzırendszeri tag kezdeményezésére megbeszélést
hív össze. A szakemberek együttesen keresik a segítés lehetséges módjait, eszközeit
saját területükön. Megállapodnak a szükséges feladatok elosztásáról és ezek
teljesítésének határidejérıl.

A gondozás eredményességének felülvizsgálatakor a családgondozók
esetmegbeszélés keretében írásos értékelést kérnek a gyermekkel foglalkozó
szakemberektıl.
Az esetmegbeszélésekre hatósági megkeresés, javaslattétel alkalmával is szükség
van.
Gyermekvédelmi Tanácskozás
A Gyermekjóléti Központ minden évben tanácskozást szervez, amelyen a
jelzırendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve a jelzırendszer éves
mőködésének átfogó értékelésére, a település gyermekjóléti alapellátásának
áttekintésére, és szükség szerint a mőködés javítására vonatkozó javaslatokra kerül
sor.

Észlelı- és jelzırendszer mőködtetése
Az intézmény keretein belül, a jogszabályi elıírásnak eleget téve, jelzırendszer
mőködik.
Cél: a veszélyeztetés megelızése valamint a kialakult veszélyeztetettség esetén a
megszőntetést segítı, hatékony szakmai kapcsolat erısítése.
Fontos, hogy az érintett szakemberek mindegyike elérhetıvé váljon a közös munka
során, hatékony munkakapcsolat alakuljon ki a gyermekjóléti szolgálattal, ismerjék a
gyermekvédelmi munkában a saját és más szakemberek kompetenciáját.
A gyermekjóléti szolgálat koordinációs feladatának megvalósítását segítik a
szakmaközi megbeszélések, melyek során a témakörök igazodnak a jelzırendszeri
tagok által jelzett valós igényekhez, a felmerülı szakmai szükségletekhez.
Az intézmény által bevezetésre kerülı esetmegbeszélı csoportok mőködését, mint
új módszert a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet oklevéllel ismerte el.
Jelzırendszeri, szakmaközi megbeszélések:
2012. év elsı és második félévében 8-8 alkalommal került sor jelzırendszeri illetve
szakmaközi megbeszélésre, melynek témái voltak:
- Családon belüli elhanyagolás, az elhanyagolás jelei tünetei, szükséges
gyermekvédelmi feladatok, intézkedések.
- Iskolai konfliktuskezelés.
- Bántalmazott gyermek a családban. A bántalmazás jelei tünetei, szükséges
gyermekvédelmi feladatok, intézkedések.
- Tervszerő gondozási folyamat a családok segítésében. A jelzırendszeri
tagok helyének és szerepének lehetıségei a gondozási tervben.
- Családon belüli elhanyagolás, az elhanyagolás jelei tünetei, szükséges
gyermekvédelmi feladatok, intézkedések.
- Iskolai konfliktuskezelés.
- Bántalmazott gyermek a családban. A bántalmazás jelei tünetei, szükséges
gyermekvédelmi feladatok, intézkedések.
- Tervszerő gondozási folyamat a családok segítésében. A jelzırendszeri
tagok helyének és szerepének lehetıségei a gondozási tervben.
- Szülık közti párkapcsolati problémák, és a válás hatása a családban élı
gyermekekre, a gyermekvédelem szerepe és szükségessége.
- Szociális munkások az iskolában.
- Függıségek kamaszkorban.
- A gyermekvédelmi hatósági munkáról: okairól, szintjeirıl, jogszabályi
háttérrıl, veszprémi sajátosságokról.
- Szülık közti párkapcsolati problémák, és a válás hatása a családban élı
gyermekekre, a gyermekvédelem szerepe és szükségessége.
- Szociális munkások az iskolában.

- Függıségek kamaszkorban.
- A gyermekvédelmi hatósági munkáról: okairól, szintjeirıl, jogszabályi
háttérrıl, veszprémi sajátosságokról.
A megbeszélésekre a válassztott témakörben dolgozó szakemberek
(intézményvezetı, családgondozó, pszichológus) elıadásával és témavezetésével
került sor.
A gyermekjóléti alapellátás elsıdleges feladata a prevenció.
A leghatékonyabb segítség az idejében érkezı segítség, mert a korai felismeréssel a
rendellenességek hatékonyan kezelhetık. A lappangó vagy nyílt bajok szőrıje a
jelzırendszer.
A jelzırendszer hatékony mőködéséhez szükséges a folyamatos kapcsolattartás,
esetmegbeszélések, tanácskozások szervezése. Ezen alkalmak teremtenek
lehetıséget arra, hogy az érintett szakemberek elmondják a véleményüket,
megfogalmazzák a szükséges tennivalókat.
A gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a
jelzırendszer mőködésének hatékonysága.
Az elmúlt években emelkedı tendenciát mutatott a Gyermekjóléti Központhoz
érkezı jelzések száma.
2012. évben ez a tendencia megszőnt, a jelzések számában bekövetkezett csökkenés
oka, hogy 2012/2013 –es tanévtıl 18. évrıl 16. évre csökkent a tankötelezettség
korhatára:
Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Jelzések száma
126
214
273
336
381
324

2012. évben érkezett jelzések között továbbra is kiemelkedı mértékő az anyagi
problémákkal, a szülık vagy család életvitelével, a gyermek magatartási
problémáival, valamint az intézménybe való beilleszkedési nehézséggel kapcsolatos
jelzések száma.
Évrıl évre folyamatosan nıtt azoknak az eseteknek a száma, ahol a bántalmazás
gyanúja felmerült.
Az elızı évekhez hasonlóan a Gyermekvédelmi Központ munkatársai aktívan részt
vettek a KEF munkájában.

2. Pszichológiai tanácsadás:
Az intézmény mőködési rendje szerint családgondozástól függetlenül és azzal
együtt is igénybe vehetnek pszichológiai tanácsadást az ügyfelek, önkéntes
jelentkezés alapján.
Az elıforduló problémákat három csoportba lehet osztani:
1. Gyermekük magatartási vagy érzelmi zavara miatt jelentkezı szülık. A
gyermekekkel való foglalkozás óraszámai ebben az esetben a legmagasabbak,
melybe beletartozik a szülıkkel való szükség szerinti konzultáció is.
2. A második csoportba tartozó esetek átmenetet képeznek a családterápiák
felé, ahol az összes érintett családtag megjelenik a probléma megoldása
érdekében.
3. Az esetek harmadik csoportjában felnıttek egyénileg kérnek segítséget saját
életvezetési nehézségeik megoldásához.
A pszichológiai tanácsadás ügyfélforgalma 2012. évben:
Megjelentek száma
Felnıtt: 107 fı
Gyerek: 91 fı
Férfi: 19 fı
Nı: 88 fı
Fiú: 51 fı
Lány: 40 fı
Összesen: 141 fı
A megjelent gyermekek száma az elızı évi 41 fırıl 2012. évben több mint
kétszeresére emelkedett, 91 fıre. A jelentıs mértékő igénybevételi adat is azt
mutatja, hogy a pszichológiai szolgáltatásra egyre nagyobb szükség van.
Az igénybe vevık 15 %-a csak egyszeri alkalommal igényelte a segítségnyújtást, míg
a 85 % rendszeresen vett részt tanácsadáson.
Család- illetve párterápián 4 %-, egyéni felnıtt terápián 30 %, egyéni gyermek (és
szülı) konzultáción 66 % rászoruló vett részt.
3. Fejlesztı pedagógiai szolgáltatás
Az intézmény fıállású fejlesztı pedagógusa:
a. 2012. évben is rendszeresen fogadta a tanköteles veszprémi és a
kistérségbıl érkezı gyermekeket, akik a tanulmányaik során felmerülı
nehézségek leküzdéséhez szakmai segítségre szorultak,
b. minden esetben rendszeresen konzultált a szülıkkel, tanácsot adott az
otthoni fejlesztések módszereire vonatkozóan,
c. az oktatási intézmények kompetens pedagógusaival, egymást segítve
és kiegészítve végezték munkájukat a segítségre szoruló gyermekek
érdekében.

Foglalkozáson

Megtartott

Megtartott

Segítséget igénylı

részt vett iskolai
tanulók
Fejl.ped.- Önk.nál
nél
Január
23
10
Február
22
12
Március
24
15
Április
17
15
Május
24
14
Június
15
6
Július
9
3
Augusztus
19
3
Szeptember
13
0
Október
16
0
November
16
14
December
12
11
Összesen
210
103
Egyben
313

fejlesztı foglalkozások
új tanulók
órák
Fejl.ped.Fejl.ped.- Önk.Önk.-nél
nál
nál
nél
53
24
2
4
63
32
2
1
72
30
1
5
40
29
1
2
80
32
3
1
24
7
1
0
180
25
3
2
174
24
3
1
29
0
2
0
49
0
1
0
54
28
0
7
24
17
0
0
842
248
19
23
1090
42

2012. évben 42 gyermek elıször vette igénybe a fejlesztıpedagógus vagy
önkéntesek segítségét, mely az elızı évi 61 gyermekhez viszonyítva jelentıs
csökkenést mutat.
3 gyermek magántanulóként teljesítette a tantervi követelményeket. İk sokszorosan
összetett problémával kerültek ebbe a helyzetbe. Szakszerő segítség nélkül nehezen
teljesítették volna az elvárásokat.
Az elızı évi igények számnak csökkenése ellenére a szakember kapacitását az év
folyamán gyakran meghaladták, ezért szükségessé vált az önkéntes segítık
bevonása.
Az önkéntesek szervezésére 2011. évben került sor elıször. A Vetési Albert és a
Lovassy László Gimnáziumból jelentkeztek a segítı munkára a fiatalok. Önkéntes
tevékenység keretében a diákok a rászoruló felsı tagozatos gyermekek
mentorálásában és korrepetálásában közremőködtek.
A jelentkezık képzésére 2011. december hónapban került sor, a tényleges segítı
tevékenység 2012 januárjában kezdıdött el.
Közremőködésüknek köszönhetıen 2012. év során további 28 gyermek kapott
segítséget tanulmányaihoz.
Iskola
Vetési Albert Gimnázium
Lovassy Lászó Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
Dózsa György Általános Iskola
Összesen

Korrepetáló önkéntes
Tanuló
Pedagógus
27 fı
23 fı
1 fı
40 fı

1 fı
2 fı

4. Jogi tanácsadás
2012-ben 179 fı vett részt jogi tanácsadáson (2010 évben 192 fı. 2011. évben 205
fı).
Az ügyfelek polgári jogi, családjogi, közigazgatási, büntetıjogi, valamint végrehajtási
és munkajogi jellegő problémáikkal fordultak jogászhoz.
5. Addiktológiai konzultáció
2012. 05. 01- tıl, heti 2 x 4 órában az Intézmény mőködési rendje szerint
családgondozástól függetlenül vehetı igénybe - önkéntes jelentkezést és elızetes
idıpont egyeztetése követıen- ingyenes addiktológiai konzultáció.
Az addiktológiai konzultáns elsısorban azoknak tud segíteni, akiknél a személyes
(családi) válság hátterében alkoholfüggés, alkoholizmus valószínősíthetı, de egyéb

szerfüggıség (drog, gyógyszer, stb.) vagy viselkedési függıség (társ, játék, munka,
stb.) gyanúja esetén is segítséget nyújt.
A tapasztalatok alapján azon családok esetében ahol fennáll valamilyen típusú
függıség ott a családgondozás során - annak megszüntetéséig -csak átmebeti és
részeredményeket lehet elérni.
Az addiktológiai konzultációnak a célja, hogy a konzultáns a családgondozókkal
szorosan együttmőködve – a gondozási tervek részeként – segítséget nyújtson az
addikciós esetek feltárásában. Ezt követi a cselekvési program, amely alkalmas az
addikció kezelésére.
A konzultáns támogatja, segíti az érintetteket, a függıségi problémák
felismerésében, elfogadásában.
Több mint 4 éve mőködik az AA csoport (Anonim Alkoholisták), tagjainak száma
átlagosan 35 fı.
A 2011. évben megalakult hozzátartozói önsegítı csoportban (Al-Anon) 15 fı vesz
részt.
Az addiktológiai konzultáció számszerő adatai a 2012. évre vonatkozóan:
A konzultációs találkozásra 64 esetben, (állapotfelmérés, tájékoztató, tanácsadás,
konzultáció) a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival esetmegbeszélésre 35
alkalommal került sor (ahol a háttérben, ill. alapproblémaként függıség van jelen).
Az esetek megoszlása a függıség szerint :
Függıség tárgya
Alkoholprobléma (kóros ivás, vagy függıség)
Drogprobléma (kipróbálás, ill. függıség)
Társfüggıség

Férfi
(fı)
11
2
1

Nı (fı)
10
3
13

A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai:
1. Utcai és lakótelepi szociális munka
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi
fejlıdését veszélyeztetı, a szabad idejét az utcán töltı, kallódó, csellengı gyermek
speciális megsegítése.
A Központ az érintett gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük
hasznos eltöltését segítı programokat szervezett az elızı évekhez hasonlóan 2012ben is.
A szabadidıs programok mellett 2012. évben is folytatódtak az élménypedagógiai
foglalkozások a város általános- és középiskoláiban A csoportok számára heti
rendszerességgel, összesen kilenc alkalommal tartottak élménypedagógiai órákat a

szakemberek. Az osztályfınöki óra keretében a téma a konfliktuskezelés volt,
melyre egy-egy osztályban 3 alkalommal került sor.
2012/2013 tanév szeptemberében a Gyermekjóléti Központ csatlakozott a
Veszprémi Alkohol- Drogsegély Ambulancia Egyesület drogprevenciós
programjához, mely az általános iskolák 7-8., valamint a középiskolák 9. osztályos
tanulói számára került megszervezésre.
A programban szervezésében és lebonyolításában részt vett:
- a Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság,
- a Veszprém Városi Rendırkapitányság,
- a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve,
- és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata.
2. Kapcsolattartási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülı
vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges helyet biztosítson.
További feladata a konfliktuskezelı, segítı szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek
kérésére, illetıleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítıi
eljárás biztosítása.
A szolgáltatás igénybevétele elıtt az intézmény a szülıvel vagy más jogosult
személlyel írásos megállapodást köt.
2012-ben 5 család számára nyújtott az intézmény kapcsolattartási ügyeletet, ez
összesen 9 gyermeket érintett: 4 esetben gyámhivatali határozat alapján történt a
kapcsolattartás elrendelése, 1 esetben pedig mediációs megállapodás keretében
döntöttek a szülı-gyermek közötti kapcsolattartásról.
A szolgáltatásban részesülık közül 2 család a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás alapján vehette igénybe a kapcsolattartási
ügyeletet.
3. Kórházi szociális munka
A kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védınıvel, ill. a kórházi szociális
szakemberrel együttmőködve a Szülészet- és Nıgyógyászati Osztályon, a szociális
válsághelyzetben lévı anyát és gyermekét segítse, továbbá a Gyermekosztályon,
gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2)
bekezdése szerint a szükséges intézkedéseket megtegye.
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház és az intézmény 2008. április 1-jén
együttmőködési megállapodást kötött.

A Központ alkalmazásában álló kórházi szociális munkás heti 4 órában látja el, a
Gyvt. 40. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7/C.
§-ában meghatározott kórházi szociális munkával kapcsolatos feladatokat.
A kórház a megállapodás értelmében a kórházi szociális munkához szükséges tárgyi
feltételeket biztosítja, a Gyermekosztály „B” részlegén.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház osztályairól 2012. évben érkezı
jelzések
Osztály
Esetszám
Gyermekosztály
51
Szülészet- és Nıgyógyászati Osztály
1
Koraszülıtt Osztály
5
Gyermek Intenzív Osztály
3
Az okok között szerepelt:
- 10 esetben bántalmazás,
- 12 esetben elhanyagolás,
- 4 esetben szociálisan hátrányos helyzet,
- 12 esetben öngyilkossági kísérlet,
- 3 esetben alkoholmérgezés,
- 8 esetben drog és egyéb bódítószer használat,
- 11 esetben pszichés zavarok, magatartási problémák.
Egy-egy eset során a felsorolt okok közül több egyidejő fennálásának
megállapítására került sor.
57 esetben területileg nem veszprémi illetékességő gyermekrıl érkezett a jelzés,
ezért a lakóhely szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálat, védınıi szolgálat, gyámhatóság, vagy rendırkapitányság értesítésére került sor.
Visszajelzés 45 esetben érkezett az intézménybe.
A felvett jelzés 3 alkalommal volt helyi illetékességő, ezekben az esetekben
elkezdıdött a családgondozás.
4. Készenléti Szolgálat
A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitva tartási idején túl
felmerülı krízishelyzetekben történı azonnali segítség, tájékoztatás, tanácsadás
információnyújtás mobiltelefon.
A készenléti szolgálat telefonszáma éjjel-nappal hívható, hétvégén és
ünnepnapokon is.
A Gyermekjóléti Központ munkatársai heti váltásban biztosítják a szolgáltatást a
lakosság számára.
2012-ben krízishelyzet miatt 31 alkalommal érkezett hívás, de számos esetben
történt tájékoztatás, információ és tanácsadás a telefonon érdeklıdık számára.

Feltehetıen egy ingyenesen hívható szám nagyobb forgalmat eredményezne.
Az intézmény szolgáltatásait, ellátásait igénybe vevık köre
A gyermekjóléti szolgáltatást Veszprém város közigazgatási területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı,
továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermek és családja veheti
igénybe.
A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai Veszprém város közigazgatási
területén tartózkodókra terjed ki.
Kivételt képez ez alól a Gyermekjóléti Központ kapcsolatügyeleti szolgáltatása,
melyet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás
értelmében az intézmény a társulás településein élı gyermekek számára is nyújtja.
Az egyéb szolgáltatások közül a pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás,
fejlesztıpedagógus segítı foglalkozásai, állatasszisztált terápia kiterjed az intézmény
négy családgondozója által ellátott kistérségi települések lakóira is.
Egyéb településrıl érkezı kliensek részére az intézmény információnyújtást,
kivételes esetekben, krízishelyzetekben, egyéni elbírálás alapján anyagi természető
támogatást biztosít.

Ügyfélforgalom a Gyermekjóléti Szolgálatnál 2012. évben.
Az ellátottak számának havi bontása:
Sorsz
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hónap

Ellátottak száma

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Megnevezés

440
405
411
402
399
398
357
345
338
331
321
314

jan. febr.

Családlátogatá
318
sok száma
Szolgálatnál
fogadott
129
ügyfelek száma

márc. ápr.

máj.

Fı
jún. júl.

aug.

szept

okt.

nov.

dec.

312

358

308

306

251

181

172

308

358

341

289

191

151

138

121

111

98

122

118

122

138

122

Gyermekjóléti Központ által biztosított családgondozás adatai
Tanácsadás
keretében történı
ellátás(egyszeri)
Összesen (a-f
oszlopok összege

Tartós nevelt

Átmeneti nevelt

gyermekek száma

Nem és kor
1
0-2 éves
2
Összesen
3-5 éves
(fiú+lány)
3
6-13 éves
4
14-17 éves
5 Összesen (01-04.sorok)
6 Ebbıl: lány
7 Családok száma

Ideiglenes hatállyal
elhelyezés

Utógondozás,
szakellátásból
kikerült

Védelembe vétel

Sorszám

Alapellátásban
történı gondozás

Gondozási
típus

a
33
63
191
246
533
239
324

b
3
8
27
70
108
43
46

c

1
1
1

d
2
4
7
4
17
9
8

e
1
7
20
34
62
30
34

f

1
1
1

g
39
82
245
356
722
321
414

h

30
24

Gyermekjóléti Központ
Az intézmény kihasználtsága az engedélyezett családgondozók száma alapján került
kiszámításra. Egy családgondozó által gondozott családok száma 25 vagy 45
gyermek. A havi bontásban az alábbiak szerint alakult a kihasználtság.
A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgáltatás általános és speciális
feladatait ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével
(szolgáltatás), és szervezı tevékenységgel (szervezés) biztosítja.
A családgondozói feladatok ellátása havi bontásban 2012. évben.
Sors
Hónap
z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Családgondozók
száma
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10

Gondozott
gyermekek
száma
440
405
411
402
399
398
357
345
338
331
321
314

Kihasználtság
122 %
113 %
114 %
112 %
111 %
111 %
88 %
85 %
75 %
74 %
71 %
70 %

Az intézményi kihasználtság a gyermekjóléti szolgáltatást tekintve az év elsı felében
meghaladta a 100 %-ot, mindez szoros összefüggésben áll az emelkedı jelzések
számával, amelynek következményeként nıtt a gondozottak száma is. Jelentıs
mennyiségben az oktatási intézményektıl érkezett jelzés.
Az év második felében a családgondozók létszámának növekedése, a
tankötelezettség korhatárának 16. életévre csökkentése eredményezte a kihasználtág
csökkenését.
Éves átlagot tekintve azonban így is meghaladta a 100%-os kihasználtságot.
Tárgyi feltételek
Az intézmény tömegközlekedési eszközzel, személygépkocsival jól megközelíthetı.
A parkolás biztosított az épület elıtt és az udvarban. A kapun a parkolót jelzı tábla
megtalálható. Az épületbe való bejutás, illetve az épületen belüli közlekedés
mozgáskorlátozott személyek részére akadálymentes.

Az intézmény a szükséges eszközökkel rendelkezik. 2012. év során nem történt
jelentısebb fejlesztés.
Pályázati úton nyer pénzösszegbıl 2 laptop és egy fényképezıgép megvásárlása
került sor az intézmény számára.
Személyi feltételek
Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2012. évben 47,5 fı volt
Vezetı:
Szakmai egység vezetı:
rendelkezik.
Családgondozó:
Szociális asszisztens:

1 fı ( magasabb vezetı ) szociális munkás, szociális
szakvizsgával rendelkezik
1 fı szociálpedagógus, szociális szakvizsgával
14 fı (4 fı szociálpedagógus, 10 fı szociális munkás.
3 fı (mindhárman középfokú nem szakirányú
végzettségőek)

A 3 szakmai egységben (Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ) megosztott munkakörben látja el feladatát:
-

Fejlesztıpedagógus:
Pszichológus:
Jogász:
Gazdasági ügyintézı:
Gépkocsivezetı:

1 fı
1 fı
(heti 4 órában )
1 fı
1 fı

Bérek, pótlékok 2012. december 31-ei állapot szerint:
Az alapilletményen felül az intézmény dolgozói számára beosztástól és
munkakörtıl függıen az alábbi kötelezı pótlékok kerültek megállapításra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban:
Kjt.), valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozottak alapján:
- A gyermekjóléti központ, a családsegítı szolgálat valamint a családok
átmeneti otthona szakmai vezetıje csoportvezetıi pótlékban részesült,
melynek mértéke a Rendelet 4. számú melléklete alapján (II./2) a pótlék a
pótlékalap 100 %-a.
- Két fı adósságkezelı szociális segítı és tanácsadó esetében a pótlék mértéke
a Rendelet 5.§ (4) bekezdése a pótlékalap 100 %-a.
- A családok átmeneti otthona egy gondozója munkatársi pótlékban részesül,
melynek mértéke a Kjt. 71.§ alapján a pótlékalap 25 %-a.
- Egy fı családgondozó a Kjt. 66. § (2) a.) pontja alapján szakképzettséggel
összefüggı pótlékra, 5 % illetménynövekedésre jogosult.

A családok átmeneti otthonában 5 fı szakgondozó és gondozó több mőszakos,
illetve éjszakai munkarendben dolgozik. A délutáni, éjszakai és hétvégi
munkavégzés után járó pótlékokra a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Munka tv.) 146. §-a alapján jogosultak.
A gyermekjóléti központ készenléti szolgálatot és kapcsolattartási ügyeletet biztosít.
A készenléti szolgálat ellátáshoz készenléti, ügyeleti jellegő munkavégzés párosul, a
kapcsolatügyelet esetén pedig a ténylegesen, a napi munkaidıt meghaladó
rendkívüli munkavégzés kerül elszámolásra a Munka tv. alapján.
Szakmai létszám teljesülése 90 %-os. A szakképzettek, szakképzetlenek
százalékos aránya az alábbiak szerint alakul:
- a pszichológus, a fejlesztıpedagógus, a jogász, a vezetı, a szakmai
vezetık és a vezetı családgondozók, valamint a családgondozók, és a 2 fı
adósságkezelési tanácsadó végzettsége szintén megfelel a jogszabályi
elıírásoknak,
- 3 fı szociális asszisztens és 2 fı gondozó nem rendelkezik a szükséges
szakképzettséggel. Munkakörük ellátásához szükséges szakirányú
végzettség megszerzésének határideje 2013. december 31.
Továbbképzések
A továbbképzések finanszírozása a továbbképzési normatívából, pályázatból,
valamint a költségvetés terhére történt.
2012. évben 6 fı teljesítette a továbbképzési kötelezettségét, további 6 fı a
továbbképzési tervben foglaltakat a 2012-es évben csak részben tudta teljesíteni az
összegyőjtendı pontokat ezek a dolgozók nem tudták maradéktalanul
összegyőjteni.
A 16 fı az alábbi képzéseken vett részt: ( egyes dolgozók több képzésen is
részt vettek)
Sor- A továbbképzést szervezı
szám intézmény megnevezés
Szoc. Munkások M.o-i
1. Egyesülete Adósságkezelési
Munkabizottsága
Nemzeti Rehabilitációs és
2.
Szociális Hivatal

Továbbképzés címe

Résztvevık
száma

munkacsoport (4
alkalom)

2 fı

Szociális ügyek
elektronikus ügyintézıje

2 fı

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Civil jogi szabályozás
Közigazgatási és Igazságügyi
változásai, civil
Minisztérium Wekerle Sándor
támogatási rendszer
Alapkezelı
szabályai
A családokkal
Pécsi Tudományegyetem
kapcsolatba kerülı
Egészségtudományi Kar
szakemberek
Szombathelyi Képzési
problémamegoldó
Központ
repertoárjának bıvítése
tanfolyam (6 alkalom)
Módszertani Családsegítı
"Pünkösdi pályázat"
Szolgálatok Országos
2011. Jó gyakorlatok
Munkacsoportja
szakmai konferencia
Szupervízió szociális
Wesley János Lelkészképzı
intézményben dolgozó
Fıiskola Szociális Munka Szak
munkatársak részére
Módszertani Gyermekjóléti
MOGYESZ XII.
Szolgálatok Országos
Országos Konszenzus
Egyesülete
Konferencia
Consensus Humanus
Konfliktusok és
Mediációs Központ
megoldások (mediációs
Közhasznú Egyesület
és resztoratív technikák)
A gyermekvédelmi
Budapest Fıváros
vezetık vezetıi
Önkormányzatának
kompetenciáinak
Módszertani Gyermekvédelmi
fejlesztése - tanfolyam (4
Szakszolgálata
alkalom)
Veszprém megyei
Zirci Városi Erzsébet Kórházkórházi szociális
Rendelıintézet
munkások III. találkozója
MindenGyerek
Gyerekparadicsom Alapítvány
Konferencia
Wesley János Lelkészképzı
szociális szakvizsga
Fıiskola Szociális Munka Szak

3 fı

3 fı

2 fı
1 fı
1 fı
5 fı

1 fı

2 fı
3 fı
1 fı

Érdekvédelem
A gyermekjogi képviselı neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és
idıpontja jól látható helyen van kifüggesztve az intézményben.
Az elmúlt idıszakban a gyermekek törvényes képviselıi nem éltek panasszal sem az
intézményvezetınél, sem az érdek-képviseleti fórumnál.
Nyilvántartások vezetése, adatkezelés

A személyes gondoskodásban részesülı személyekrıl az ellátó személy vagy az
intézmény vezetıje nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a Gyvt. 138. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat, az ellátás igénybevételének és
megszőnésének idıpontját.
Az intézmény az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
1. a 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete a „Gyermekeink
védelmében” elnevezéső adatlap-rendszer szolgál a gyermekjóléti alapellátás
során a gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére,
2. a 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IX. sz. adatlap „A
gyermekjóléti alapellátásban részesülı gyermekekrıl”,
3. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.
sz. mellékletét képezı adatlap rendszert a „Az ellátási napokon az ellátást
igénybe vevık jelen- vagy távollétének dokumentálása” nyomtatványt
elektronikus formában is vezetik a családgondozók,
4. a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartást vezet a településeken
rendelkezésre álló szabadidıs programokat nyújtó szervezetekrıl.
A nyilvántartások vezetésének módja:
- A nyilvántartásokat számítógépen egymástól tárgykörönként elkülönítik.
- A megszőnt ügyek nyilvántartását is tárgykörönként elkülönítik.
- Elkülönítve kezelik a megszőnt ügyek nyilvántartását a folyamatban levı
ügyektıl.
- A folyamatban lévı ügyek a családgondozónál, a megszőnt ügyek külön
helyiségben és szekrényben vannak.
- Szerepel az ellátás igénybevételének kezdı és megszőnésének
idıpontja (mind a kézi, mind a számítógépes nyilvántartásban).
- Az ügyekben bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetik.
- Új nyilvántartási lapot csak akkor állítanak ki, ha a korábbi elveszett,
megsemmisült, vagy olvashatatlanná vált.
- A használhatatlanná vált nyilvántartási lapot az új nyilvántartási
laphoz, az iratokhoz csatolják, az új kiállítására utaló feljegyzéssel.
- A nyilvántartási lap megtelte után az adatfelvételt pótlapon
folytatják.
- Amennyiben a nyilvántartási lapot a megszőnt ügyek
nyilvántartásába helyezték, újabb nyilvántartásba vétel esetén azon
folytatódik az adatfelvétel.
Adatvédelem:

Az intézményi dokumentációk tárolása zárható szekrényben valamint külön irattári
helyiségben biztosított.
A Gyvt. 134. § (3) bekezdésének megfelelıen a Gyermekjóléti Központ, mint
adatkezelı szerv gondoskodik a személyes adatok megfelelı védelmérıl, az iktatás,
irattározás rendjérıl, amelyek a belsı Iratkezelési Szabályzatban is rögzítésre
kerültek.
A Gyermekjóléti Központnál nyilvántartott gyermekekrıl a Gyvt. 162. § (1) g)
pontjában és a kapcsolódó 235/1997. (XII.17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
kerül vezetésre a IX. számú adatlap, illetve a „Gyermekeink védelmében”
elnevezéső adatlap.
A központi jogszabályokban foglaltakon túl a szolgálat dolgozói, munkájuk
elısegítése, megtervezése, nyomon-követhetısége érdekében számítógépes
nyilvántartást vezetnek, a gondozási napló vezetése is digitalizálva történik.
A családgondozáshoz kapcsolódó adatlapok:
- „Gyermekeink védelmében” elnevezéső adatlapok,
- IX. számú adatlap,
- gondozási napló,
- együttmőködési nyilatkozat,
- egységes adatbázis a gyermekjóléti alapellátásban részesülı gyermekekrıl.
Szabadidıs tevékenységek
Az intézmény nagy hangsúlyt fordít a prevenciós tevékenységre, fontos a
gondozásban lévı gyermekek hasznos szabadidı eltöltése. Minden korosztály
számára biztosít programokat, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklıdésének
megfelelıt.
I. Klubok
Klubfoglalkozások az Ifjúsági Pincében
2012. nyarán hétfın élménypedagógiai, szerdán film illetve fotóklub
foglalkozásokon vettek részt a lakótelepi gyerekek 10 órától 16 óráig.
A 2012/2013. tanév kezdetétıl a klubfoglalkozások délutáni idıpontban,
szerdánként 14 órától 18 óráig kerültek megszervezésre, ahol a gyerekek kötetlenül
különbözı játékokban vehettek részt.
II. Játszóházak
Ünnepkörökhöz kapcsolódva kézmőves húsvéti és karácsonyi játszóházat
szerveztek a gondozott gyermekek, és a városban élı gyermekek számára.

Farsangi Játszóház
2012. február 14-én Farsangi Játszóház és Mulatság megszervezésére került
sor a gondozott gyermekek és családok részére.
A kézmőves foglalkozásokon álarcot, girlandot, lampiont készíthettek a
nagyobb gyermekek, a kisebbek színezhettek, majd népi játékokat
tanulhattak, valamint játékos vetélkedıkön vehettek részt.
A jelmezes felvonuláson a legötletesebb jelmezeket külön díjazták. A
tombolasorsolást követıen discoval zárult a program. A programon 25-en
vettek részt.

Halloween játszóház
2012. október 29-én 46 fı részvételével szervezett az intézmény Halloween
játszóházat, amely során az intézmény helyiségeiben kellett a csapatoknak
játékos feladatokat megoldani. A feladatok végrehajtása után a gyermekek
kézmőves foglalkozáson vettek rész. A rendezvény közös játékkal zárult.

Karácsonyi Játszóház:
2012. december 18-án hagyományszerően megrendezésre került a karácsonyi
játszóház.
Minden gyermek és szülı nagy érdeklıdéssel vett részt a programon,
melynek végén a gyermekek ajándékot kaptak. Az ajándékcsomagok
tartalmát a Baptista Szeretetszolgálat az általa meghirdetett „Tízezer gyermek
karácsonya” program keretében győjtötte és állította össze.
A programon 110 fı vett részt (80 gyermek, 30 felnıtt).
Táboroztatás
2012. évben tábor megszervezésére nem került sor anyagi fedezet hiányában.
Gyermek fesztiválok:
Születés Ünnep, Baba-Börze és Baba-Mama Nap
2012. május 11-13. (péntek-vasárnap)
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a szabadidıs és prevenciós programok
szervezésére. Fontos, hogy széles körben ismertté váljon az intézmény
tevékenysége, ennek megfelelıen programjaira a város egész lakosságát várta.
A rendezvény rendkívül sokszínő programmal várta az érdeklıdıket. A
fesztiválon volt kiállítás, termékbemutató, témához kapcsolódó elıadás,
interaktív beszélgetés, tanácsadás arcfestés és sportfoglalkozás is.
A Születés Ünnepe a Lélek Éled Körrel (LÉK) együtt immáron harmadik
alkalommal került megrendezésre.

Ezer Lámpás Éjszakája az Eltőnt Gyerekek Világnapján - 2012. május
25.
Az intézmény, valamint a Családok és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
2012.05.25.-én részt vett az „Ezer Lámpás Éjszakája az Eltőnt Gyermekek
Világnapján” rendezvényen.
A társadalmi célú kampány tavaly kezdıdött el, a Magyarországon elsıként
bevezetett és megvalósított “tejesdoboz” akcióval.
A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a társadalom, a családok, a fiatalkorúak
figyelmét a gyermekek eltőnésének okaira, a jelenség drámaiságára és az
elcsatangolás veszélyeire.
Az akció keretében eddig több mint 3 millió liter tejes doboz került forgalomba,
több mint 32 eltőnt fiatal képével és eddig 3 fiatalkorú került elı.
Az egész napos programot civil szervezekkel történı ismerkedés,
gyerekfoglalkozások, valamint helyi és budapesti fellépık mősorai tették
színessé.
Magyarországon a rendezvényhez csatlakozó minden városban ugyanabban az
idıpontban, ½ 10 órakor ledes lufik felengedésével emlékeztek az eltőnt
gyermekekre.
Az intézmény dolgozói az intézmény által nyújtott szolgáltatások minnél
szélesebb körben ismertté tétele és népszerősítése érdekében szórólapokat
osztottak szét a rendezvényes megjelent mintegy 110 érdeklıdı között, a
gyermekek számára kézmőves játszóházat mőködtettek.
Gyermeknap
2012. május 27-én az intézmény által gondozott családok is részt vettek az
Önkormányzat által szervezett közös gyermeknapi programon.

„Hetedhétpróbás” Fergeteg Fesztivál
Az intézmény a Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvánnyal
közösen 2012. június 6–án hagyományırzı jelleggel, tizenegyedik alkalommal
rendezte meg nagyszabású programját, Fergeteg Fesztivál néven a Kolostorok
és Kertek területén.
A program Veszprém Megyei Jogú Város és Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Önkormányzatainak közigazgatási területén élı óvodás, valamint
általános iskolás korú gyermekek számára került megszervezésre, melyen
összesen tizenhat csapat, 350 gyermek és kísérıik vettek részt.

Roma Nemzetiségi Nap
2012. július 14-én az intézmény munkatársai részt vettek a Veszprémi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat felkérésére, az általuk rendezett Roma Nemzetiségi
Napon, ahol ügyességi játékos feladatokat szerveztek a résztvevı gyermekek,
családok számára.
A programon 50 fı vett részt.
Pályázatok:
Az intézmény 2012. évben önállóan nem nyújtott be pályázatot.
Bőnmegelızés
Az intézmény tagja a Közterületek Biztonságáért Fórumnak, mely a megyeszékhely
intézményeinek és lakosságának széles körő együttmőködésével létrehozott
bőnmegelızési szakmai szervezet.
2012-ben bőnmegelızési tevékenység az alábbi programokban valósult meg:
• Iskolai élménypedagógiai foglalkozások. A programsorozat célja az iskolai
erıszak megelızése, valamint az élménypedagógia, mint módszer
alkalmazása a különféle szociális készségek fejlesztésére. Ezeken a
programokon lehetıség volt az alábbi kompetenciák fejlesztésére; reális
önismereten alapuló önbizalom és önállóság fejlesztése, kitartás, kudarctőrés,
és a siker kezelésének képessége, önelfogadás, pozitív énkép, reális
önértékelés kialakítása, hatékony kommunikáció elısegítése, együttmőködési
képesség és felelısségtudat kialakítása.
• Nyári kirándulások, amelynek célcsoportja a bentlakásos tábor által is
megcélzott klienskör. Célja, csellengés helyett alternatíva biztosítása a
szabadidı hasznos eltöltésére, kiemelt figyelmet fordítva a
környezettudatosságra.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
A Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
intézmény a Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység keretein belül biztosítja Veszprém, Pápai u. 37. szám alatti telephelyén - a gyermekek átmeneti gondozását.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ellátások típusa, formája,
feladata, célja
A Családok Átmeneti Otthona 24 órás, folyamatos munkarend szerint mőködı
bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja a
gyermekek átmeneti gondozását.
Az ellátottak száma havi bontásban a Családok Átmeneti Otthonában:

Férfi
Nı
Fı Nap Fı Nap
Január
2,4 75
6
186
Február
1,1 31 4,1 118
Március
1,0 31 3,2 98
Április
1,9 56 4,7 141
Május
3
93
6
186
Június
3
90 6,3 188
Július
3
93 6,1 189
Augusztus
4,8 149 7,7 238
Szeptember 6
180 7,8 234
Október
6,4 199 7,5 232
November 6,2 185 7,2 215
December
6
186
7
217
Átlag:
3,7 114 6,1 186
Összesen: 44,8 1368 73,6 2242
Hónap

Összes
Gyerek
fı
Fı Nap
12
375
20,4
7,3 213
12,4
4,5 138
8,6
5,7 171
12,3
8
248
17
8
240
17,3
7,1 221
16,2
10
310
22,5
12,7 382
26,5
12,2 377
26,1
11,3 340
24,7
11
341
24
9,2 279
19
109,8 3356
228

Összes
nap
636
362
268
368
527
518
505
697
796
808
740
744
580
6969

Az ellátott gyermekek száma nem- és kor szerint 2012-ben:
0-3 éves
4-5 éves
6-13 éves
14-17 éves
Összesen

Fiú
4
5
8
1
18

Lány
4
3
6
1
14

Összesen
8
8
14
2
32

Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint:
A szülık életvezetési problémái
A szülık egészségi problémái
A gyermek egészségi problémái
A szülık szenvedélybetegsége miatt
A gyermek szenvedélybetegsége miatt
Szülık
Kríziselhelyezés
lakhatási
Ebbıl: Hajléktalanná válás
problémái
Elégtelen lakhatási körülmények
miatt
Bántalmazás (fizikai, szexuális, stb.)
Szülı, vagy gondviselı indokolt távolléte
Családi konfliktus
A gyermek magatartási problémái
Összesen

32
3
0
12
0
21
3
9
1
0
3
0
84

Az intézmény szolgáltatásait, ellátásait igénybe vevık köre
2012-ben a Családok Átmeneti Otthonában ellátott családok közül a legtöbben a
munkanélküliség következtében, lakhatásuk megoldatlanná válása miatt kérték
felvételüket az intézménybe.
Az anyagi feltételeken kívül a szülık nem megfelelı életvezetési képességei,
valamint a rendezetlen családi konfliktusok okoztak problémát.
Fenti okok miatt az intézménybe kerülést követıen kiemelt feladat a szülık
munkahely keresésének elısegítése, és a jövedelem ésszerő beosztása.
Az év során három hajléktalanná vált várandós anya felvételére került sor, melybıl
két esetben a születendı gyermek apjával közösen költöztek be, egy esetben az
édesanya gyermekével, bántalmazó családja elıl menekült a Családok Átmeneti
Otthonába.
Az átmenti gondozásba kerülı gyermekek esetében gyakori a tanulási nehézség és
magatartásprobléma, melynek kezelésére szakemberek bevonása szükséges a
szülıkkel együtt.
Családok Átmeneti Otthona
A 2012. évi intézményi kihasználtság (százalékban) havi bontásban
Féri
Nı
Gyermek Összesen
Hónap
(fı)
(Fı)
(Fı)
(Fı)
Január
2,4
6
12
20,4

Kihasználts
ág (%)
68

Február

1,1

4,1

7,3

12,4

41,3

Március

1,0

3,2

4,5

8,6

29,3

Április

1,9

4,7

5,7

12,3

41

Május

3

6

8

17

56,7

Június

3

6,3

8

17,3

57,7

Július

3

6,1

7,1

16,2

54

Augusztus

4,8

7,7

10

22,5

75

Szeptember

6

7,8

12,7

26,5

88,3

Október

6,4

7,5

12,2

26,1

87

November

6,2

7,2

11,3

24,7

82,3

December

6

7

11

24

80

Átlag

3,73

6,13

9,15

19

63,38

Tárgyi feltételek
Az intézmény székhelye és telephelye
személygépkocsival jól megközelíthetı.

tömegközlekedési

eszközzel,

A Családok Átmeneti Otthona Veszprémben, a Pápai u. 37. sz. alatti ház legfelsı,
harmadik emeletén található.
Az épület állaga erısen leromlott, felújításra 2012-ben sem került sor.
Az egészségügyi ellátás megoldott, a közelben található az orvosi rendelı és a
gyógyszertár is. Az otthon közelében mőködik bölcsıde, óvoda és általános iskola
is.
A gyermekek számára közvetlen lakókörnyezetükben nincs játéktevékenységre,
szabadidı hasznos eltöltésére alkalmas udvar, játszótér.
Az intézményben 30 fı helyezhetı el, 8 szobában.
Az otthonban nemenként elkülönített tisztálkodó helyiségek, továbbá konyha,
étkezı, és foglalkoztató szoba található.
Személyi feltételek
A Családok Átmeneti Otthonában az engedélyezett dolgozói létszám 2012. évben 8
fı volt.
Szakmai egység vezetı: 1 fı – szociális munkás végzettséggel rendelkezik
Családgondozó:
Szakgondozó

2 fı (1 fı szociálpedagógus, 1 fı igazgatásszervezı)
1 fı (gyógypedagógiai asszisztens)

Gondozó:

5 fı (2 fı gyermek és ifjúságvédelmi felügyelı, 1 fı
csecsemı-, és kisgyermekgondozó, 1 fı szociális
asszisztens, 1 fı szociális végzettségő)

A Családok Átmeneti Otthonában dolgozó 5 fı gondozó közül 2 fınek nem felel
meg a szakképzettsége a 15/1998. NM rendelet rendelet 2. számú mellékletében
elıírtaknak. A szükséges képesítések megszerzése érdekében beiskolázásuk
folyamatban van.
Érdekvédelem
A gyermekjogi képviselı neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és
idıpontja jól látható helyen van kifüggesztve az intézményben.
A dolgozók érdekvédelmére az intézményben Közalkalmazotti Tanács mőködik.
A Családok Átmeneti Otthonában a Gyvt. 35-36. §-a valamint a többször
módosított 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet alapján Érdekképviseleti
Fórum mőködik. Tagjai: a fenntartó képviselıje 1 fı, az otthon dolgozóinak
képviselıje 1 fı, az ellátásban részesülı gyermekek szülei, törvényes képviselıi 2 fı.
A Fórum az üléseit a Családok Átmeneti Otthonában tartja, szükség szerint de
évente legalább egy alkalommal.
Az érdekképviseleti fórum tagjai:
1. 2012. január 4-én a Fórum értékelték 2011-es tevékenységét,
2. 2012 február 23-án új tagot választottak korábbi tag kiköltözése miatt,
3. 2012. november 19-én és
4. november 21-én a lakók és a dolgozók részérıl is új tagot választottak, a
korábban megválasztott lakók kiköltözése, és a dolgozói oldal részérıl
választott tag nyugdíjazása miatt.
2012-ben a Fórumhoz nem érkezett panasz a lakók részérıl, mőködése során nem
tapasztalt az intézmény által nyújtott ellátásokat érintı problémát, azokkal
kapcsolatban javaslatot nem tett.
Jelzırendszer
Az intézmény feladatainak hatékony elvégzéséhez rendszeresen kapcsolatot tart a
város, és szükség szerint a környezı települések egészségügyi, oktatási, szociális és
gyermekjóléti intézményeivel, a gyámhivatallal, az önkormányzatokkal és a
rendvédelmi szervekkel.
A személyes kapcsolatfelvételnek és együttmőködésnek intézményes formái a
jelzırendszeri értekezletek, az esetkonferenciák és az esetmegbeszélések.
Mindhárom formának az intézmény ad helyet, de más intézmények (iskolák,

óvodák) által szervezett rendezvényeken is részt vesznek az intézmény vezetıi és
szakemberei.
Az ellátás igénybevételének módja
Az intézménybe történı felvétel minden esetben a szülı/törvényes képviselı
kérelmére történik.
Az igénybevétel az alábbiak szerint történhet:
- szülı/törvényes képviselı közvetlenül keresi fel az intézményt,
- a gyermekjóléti központ révén,
- jelzırendszer segítségével.

Az ellátás igénybevételéhez:
- A szülınek/törvényes képviselınek írásos kérelmet kell benyújtania az
intézményvezetıhöz.
- A kérelemhez csatolni kell a gyermek és szülıje/törvényes képviselıje,
általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvéleményt.
- A kérelmezı jövedelmét igazoló dokumentumokat, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben
meghatározott jövedelmeket, ezen rendeletben meghatározottak szerint
kell igazolni.
A felvételi beszélgetésre az intézményvezetı által megadott idıpontban kerül sor,
az otthon szakmai vezetıjének és - ha van - a család családgondozójának
részvételével.
Az intézményvezetı ezt követıen dönt az igénybevételrıl, és értesíti a kérelmezıt
írásban.
A bekerülés feltételei:
- a szülı, illetve törvényes képviselı által benyújtott írásos kérelem,
- a kérelmezınek rendelkeznie kell a fenntartó önkormányzatok
közigazgatási területére kiterjedıen állandó lakcímmel vagy tartózkodási
hellyel,
- a kérelmezı írásos nyilatkozata az intézmény házirendjének elfogadásáról,
- elıtakarékosság vállalása a család anyagi lehetıségeinek függvényében,
- helyi rendeletben meghatározott térítési díj megfizetése.
Nyilvántartások vezetése, adatkezelés

A nyilvántartási rendszer két részbıl áll:
1. A klienssel kapcsolatos dokumentációk;
ezen a gondozási munkafolyamathoz szükséges dokumentációkat értjük,
mely két csoportra osztható:
a) jogszabályban meghatározott dokumentumok:
- a 235/1997. (XII) Korm. rendelet 1. számú melléklet IX számú
adatlap „A gyermekjóléti alapellátásban részesülı gyermekekrıl”
- a 235/1997. (XII) Korm. rendelet 2. számú melléklet
„Gyermekeink védelmében” elnevezéső adatlap rendszer az I.
számú adatlap „T” -Törzslap és a VI. számú adatlap GYSZ-4 Egészségügyi lap, valamint az XII. adatlap „ÁTG-2” – Egyéni
gondozási –nevelési terv átmneti gondozás esetén, XIII. adatlap
„ÁTG-3” – Családgondozási lap átmneti gondozásban és XIV.
adatlap „ÁTG-4” – Helyzetértékelés átmeneti gondozásban
adatlapok.
- a 328/2011. (XII.29.)Korm. rendelet szerinti 2. számú melléklet
„Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevık jelen- vagy
távollétének dokumentlálása”
- 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti elektronikus
igénybevevıi nyilvántartás;
b) egyéb, jogviszonnyal és térítési díjjal kapcsolatos dokumentumok:
- értesítés átmeneti gondozásba vételrıl,
- értesítési intézményi elhelyezésrıl,
- megállapodás,
- értesítés átmeneti gondozás megszőntetésérıl,
- értesítés intézményi elhelyezés megszőntetésérıl,
- értesítés térítési díjról,
- étkezık nyilvántartása.
2. A team írásbeli kommunikációs eszközei;
ez a mindennapos mőködéshez szükséges dokumentációt jelenti, azokat a
napi adminisztrációs munkákat, amiket a team tagjai végeznek:
• átadófüzet vezetése,
• gondozási napló,
• látogatási napló.
Adatvédelem
Az intézményi dokumentációk tárolása zárható szekrényben történik.

A Gyvt. 134. § (2)-(3) bekezdésének megfelelıen az intézmény, mint adatkezelı
szerv gondoskodik a személyes adatok megfelelı védelmérıl, az iktatás, irattározás
rendjérıl, amelyek a belsı Iratkezelési Szabályzatban is rögzítésre kerültek.
Az ügyiratok iktatása, selejtezése az intézmény székhelyén ( Veszprém, Mikszáth K.
u. 13.) történik.
Térítési díj
A Gyvt. 146. § (1) bekezdés értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek átmeneti gondozásáért
térítési díjat kell fizetni.
VMJV Önkormányzata Közgyőlésének a 11/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelete alapján a
napi intézményi térítési díj:
havi intézményi térítési díj (napi térítési díj * 30 nap)

Gyermek
Felnıtt

Napi személyi térítési díj
1 fı ellátott után (Ft)
220
330

1780 Ft/fı/nap
53.400 Ft/fı/hó

Havi személyi térítési díj
1 fı ellátott után (Ft)
6.600
9.900

Pályázatok
2013. évben a fenntartó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Veszprémben” címő, TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 jelő pályázaton 112 855 548
Ft-t nyert, így várhatóan 2015. év során új épületben mőködik majd a családok
átmeneti otthona.
Bőnmegelızés:
Az intézmény tagja a Közterületek Biztonságáért Fórumnak, mely a megyeszékhely
intézményeinek és lakosságának széleskörő együttmőködésével létrehozott
bőnmegelızési szakmai szervezet.
2012-ben bőnmegelızési tevékenység az alábbi programokban valósult meg:

- Az intézmény 2012-ben a bőnmegelızési tevékenysége során iskolai
élménypedagógiai foglalkozásokat szervezett. A programsorozat célja az
iskolai erıszak megelızése, valamint az élménypedagógia, mint módszer
alkalmazása a különféle szociális készségek fejlesztésére.
- A nyári kirándulások szervezésével, a csellengı gyermekek hasznos
szabadidı eltöltése és a környezettudatosságra történı figyelem felhívás
került célkitőzésre.

VMJV EGYESÍTETT BÖLCSİDÉJE
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ellátások típusa, formája, feladata, célja
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéje 474 férıhelyen biztosítja a
gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott gyermekjóléti alapellátást.
Az intézmény a gyermekek napközbeni ellátását öt bölcsıdében biztosítja a
városban lakó szülık, és családok számára.
Bölcsıdék férıhelyeinek megoszlása:
Bölcsıde neve

Módszertani
Bölcsıde
Napsugár Bölcsıde
Hóvirág Bölcsıde
Vackor Bölcsıde
Aprófalvi Bölcsıde

Címe

Engedélyezett
férıhelyszám

Veszprém Cserhát ltp. 13.

120 férıhely

Veszprém Kengyel u. 1.
Veszprém Ördögárok u. 5.
Veszprém Halle u. 1.
Veszprém Lóczy Lajos u.
22.

48 férıhely
90 férıhely
144 férıhely
72 férıhely

A bölcsıdei gondozás–nevelés feladata a gyermekek testi és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az egészséges fejlıdésük elısegítése, melynek érdekében
a bölcsıdei gondozás–nevelés minimumfeltételeiben megfogalmazott alapelvek
szerint szervezi munkáját az intézmény szakmai kollektívája.
A bölcsıdei nevelés során fontos a családok kompetenciájának tiszteletben tartása,
és az egyéni fejlıdést támogató differenciált nevelıi tevékenység.
A fogyatékos gyermekek korai fejlesztése habilitációs céllal:
- a Hóvirág Bölcsıdében speciális csoportban, valamint integrációban,
- a többi bölcsıdében pedig integrációban
történt 2012. december 31-ig.
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-tıl hatályba
lépı rendelkezése értelmében a korai fejlesztést a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat végzi, a bölcsıdéknél a sajátos nevelési igényő gyermekek napközbeni
ellátását biztosítják.
2012-ben 12 kisgyermek vett részt fejlesztı foglalkozáson a bölcsıdékben.

Az Aprófalvi Bölcsıdében Játszóház mőködik 2012. évtıl, mely a teljes körő
napközbeni ellátást nem igénylı gyermekek és szüleik számára nyújt szolgáltatás.
Az intézmény szolgáltatásait, ellátásait igénybe vevık köre
A bölcsıdék iránti igény 2012. év folyamán is jelentıs volt. A felvételi ok
leggyakrabban a szülık munkavégzése volt.
Az év során kérelem elutasítására nem került sor, minden kisgyermek felvételre
került az intézménybe.
A 2012. évi intézményi kihasználtság (százalékban) havi bontásban

teljesített
beíratott
nyitvatartágondozott hiányzási beíratott
beíratott
gondozási gondozási
bölcsıde
gyermek
si napok
gyermek napok gyermekek
%
%
napok
/ 1 nap
száma
/ 1 nap
száma
száma
120
száma
január
22
1887
71%
86
574
2461
93%
112
február
21
1668
66%
79
801
2469
98%
118
március
21
1708
68%
81
891
2599
103%
124
április
20
1827
76%
91
728
2555
106%
128
május
21
2328
92%
111
463
2791
111%
133
június
21
2091
83%
100
727
2818
112%
134
július
22
593
22%
27
2311
2904
110%
132
augusztus
22
1717
65%
78
1163
2880
109%
131
szeptember
20
1633
68%
82
272
1905
79%
95
október
22
1650
63%
75
539
2189
83%
100
november
21
1738
69%
83
397
2135
85%
102
december
17
1230
60%
72
594
1824
89%
107
Összesen
250
20070
67%
80
9460
29530
98%
118
144
január
22
2198
69%
100
550
2748
87%
125
február
21
2068
68%
98
766
2834
94%
135
március
21
2011
67%
96
869
2880
95%
137
április
20
2092
73%
105
684
2776
96%
139
május
21
2465
82%
117
452
2917
96%
139
június
21
2240
74%
107
650
2890
96%
138
július
22
757
24%
34
2090
2847
90%
129
augusztus
22
2241
71%
102
700
2941
93%
134
szeptember
20
1528
53%
76
304
1832
64%
92
október
22
1637
52%
74
412
2049
65%
93
november
21
1614
53%
77
371
1985
66%
95
december
17
1108
45%
65
507
1615
66%
95
Összesen
250
21959
61%
88
8355
30314
84%
121
48
január
22
786
74%
36
223
1009
96%
46
február
21
668
66%
32
359
1027
102%
49
március
21
709
70%
34
365
1074
107%
51
április
20
759
79%
38
292
1051
109%
53
május
21
916
91%
44
174
1090
108%
52
június
21
895
89%
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Tárgyi feltételek
Az intézmény szakmai egységeiben a tárgyi feltételek az elıírásoknak megfelelnek.
A környezet esztétikus kialakítása a bölcsıdei csoportban dolgozó
kisgyermeknevelık feladata.
2012 évben nem volt felújítás költségvetési forráshiány miatt. A bölcsıdei
egységekben 2011-ben megkezdett nyílászáró cserék és fürdıszobák ütemezett
folytatása szükséges lenne a továbbiakban is.
Személyi feltételek
A fıállású szakdolgozók 100%-a rendelkezik a szükséges szakmai végzettséggel.

A bölcsıdevezetık szakmai képesítése bölcsıdei szakgondozó. A Módszertani
Bölcsıdében 1 fı szakmai helyettes, a Napsugár Bölcsıdében a bölcsıdevezetı
szociálpedagógus végzettséggel is rendelkezik.
Ezen felül 8 fı gondozónı is (ebbıl 2011. évben 1 fı szerezte meg) rendelkezik
fıiskolai végzettséggel a felsıfokú szakirányú végzettsége mellett.
Jelenleg 2 fı kisgyermeknevelı dolgozó kisgyermeknevelı BA képzésben vesz
részt.

Bölcsıde
Módszertani
Napsugár
Hóvirág
Bóbita
Aprófalvi
Összesen:

Gondozónıi
létszám
összesen
24
9
20
26
16
95

Ebbıl
szakgondozónı

gondozónı

21
8
16
19
11
69

3
1
4
7
5
26

A szakmai létszámban emelkedı tendenciát mutat a felsıfokú szakirányú
végzettséggel rendelkezı gondozónık száma.
A technikai személyzet (szakácsok, varrónık, főtık) is szakképzett.
Az öt bölcsıde élelmezését egy élelmezésvezetı koordinálja, a gazdasági
ügyintézıknek középfokú közgazdasági végzettségük van.
A Hóvirág Bölcsıdében a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztése érdekében
heti 2x2 órában gyógymasszır és konduktor szakembert foglalkoztattak megbízási
szerzıdéssel.
A gyógypedagógus fıállásban dolgozik (2008. január 1-tıl fejlesztıpedagógusként).
Továbbképzések
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (a személyes gondoskodást végzı személyek
továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról) alapján 2012-ben összesen 11 fı
teljesítette továbbképzési kötelezettségét.
Az intézmény a költségek csökkentése érdekében minden évben pályázatot nyújt be
a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézethez.
A nyertes akkreditált programok megjelennek a Szociális és Munkaügyi Közlönyben
is.
A VMJV Egyesített Bölcsıdéje által szervezett továbbképzésekre a megye területén
mőködı bölcsıdékbıl érkeztek résztvevık.

Az részvételért fizetett díjak hozzájárultak ahhoz, hogy a VMJV Egyesített
Bölcsıdéje dolgozóinak továbbképzésére fordítandó összeg, jelentıs mértékben
csökkent.
Besorolások, bérek, pótlékok:
A VMJV Egyesített Bölcsıdéje engedélyezett dolgozói létszáma 173 fı. A
besorolásoknál az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; a
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történı végrehajtásáról; valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1-2.
sz. mellékletei az irányadók.
A bérek és pótlékok ezen jogszabályok alapján kerültek megállapításra.
Érdekvédelem
Az intézményben Érdekképviseleti Fórum mőködik, 7 fıvel.
Az év folyamán az ellátással kapcsolatban nem történt megkeresés. A fórum az
ügyrendben rögzítetteknek megfelelıen tartotta meg éves ülését.
A gyermekjogi képviselı neve, telefonszáma, a faliújságokon megtalálható. Itt
látható az intézményben mőködı Érdekképviseleti Fórum tagjainak neve és
elérhetısége, amelyet a szülıvel kötött megállapodás is tartalmaz.
Jelzırendszer
Az intézmény kapcsolatai a társintézményekkel kidolgozottak, a Családsegítı
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény
családgondozóival rendszeres.
A jelzırendszer megbeszélésein minden esetben részt vettek a bölcsıdevezetık, az
esetmegbeszéléseken a gondozott gyermek gondozónıje.
A megyében mőködı bölcsıdékkel a kapcsolat rendszeres, szakmai megbeszélések
megszervezésére negyedévente kerül sor.
Az ellátás igénybevételének módja
1. A szülı, illetve a törvényes képviselı a felvételi kérelmet írásban az
intézményvezetıhöz benyújtja, melyhez csatolja a szükséges igazolásokat
(pontos adatok, munkáltatói igazolás, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményrıl szóló határozat).
2. A felvétel eredményérıl az intézményvezetı írásos értesítıt küld a törvényes
képviselı részére.
3. Az intézményvezetı megállapodást köt a szülıvel, illetve a törvényes
képviselıvel, amely tartalmazza a térítési díj mértékét, befizetésének
határidejét.

4. A megállapodással egyidejőleg átadásra kerül a házirend, tájékoztatást kap a
szülı a panaszjog gyakorlásának módjáról.
5. A felvett gyermek adatai bölcsıdénként, számítógépen vezetett ún. Felvételi
Könyvbe kerül.
6. Az intézményvezetı megküldi a fenntartónak a 11/2011. (IV. 1.) VMJVÖK.
rendeletében szereplı havi forgalmi adatokat.
7. Az intézményi jogviszony megszőnésérıl a szülı értesítést kap, és ezzel
egyidejőleg értesül a térítési díj hátralék vagy túlfizetés összegérıl is.
Nyilvántartások vezetése, adatkezelés
A személyes gondoskodásban részesülı személyekrıl az intézmény vezetıje
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a Gyvt. 138. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott adatokat, az ellátás igénybevételének és
megszőnésének idıpontját, a térítési vagy gondozási díj fizetési kötelezettség
teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat.

Az intézmény az ellátottakról az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
- a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet „nyilvántartás az
ellátási napokról”
- a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet „nyilvántartás az
étkezést igénybevevıkrıl”
- a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének IX. sz.
adatlapja „a gyermekjóléti alapellátásban részesülı gyermekekrıl”
- havi statisztika, bölcsıdei kérdıív
- felvételi nyilvántartás
- csoportnapló
- bölcsıdei, gyermek-egészségügyi törzslap, fejlıdési lap
A felvételi nyilvántartás tartalmazza:
-

a gyermek személyi azonosító adatait,
a gyermek illetve törvényes képviselıje lakcímét,
a beíratása, ill. végleges távozása idejét,
az ellátásáért fizetendı térítési díj összegét.

Az intézményvezetı a Gyvt. 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat
kezeli.
Adatvédelem

A Gyvt. 134. § (3) bekezdésének megfelelıen a bölcsıdevezetı biztosítja az adatok
védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz arra
jogosultatlan szerv vagy személy ne férjen hozzá.
Az ügyiratok kezelését – iktatás, irattározás, selejtezés – az intézmény iratkezelési
szabályzata alapján, az intézményvezetı és a bölcsıdei szakmai vezetı végzi.
Térítési díj
A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjról rendeletet alkot.”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak
megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletében került
szabályozásra az intézményi és személyi térítési díj.
A bölcsıdei ellátás térítési díja 2012. évben ÁFÁ-val növelve: 400,- Ft
Az összeg 50 %-át kell megfizetnie a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) ésd) pontja
alapján annak a családnak, aki 3 vagy annál több kiskorút, vagy fogyatékos
gyermeket nevel.
A Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekek családja térítési díjat nem fizet.
A térítési díjjal kapcsolatos eljárás a jogszabályi elıírásoknak megfelel.
Pályázatok:
2012. évben új pályázat benyújtására nem került sor.
Bőnmegelızés:
A megyében mőködı bőnmegelızési munkacsoport összejövetelei havi
rendszerességgel történnek.
A különbözı szakterületekrıl érkezı tagok egy-egy témakört feldolgozva
elıadásokat tartanak, és lehetıség nyílik az adott problémakör részletes, több
korcsoport, több szakterület szempontjából is megvilágított megbeszélésére.
A bőnmegelızés jegyében, a gyermekjóléti szolgálat által tartott
esetmegbeszéléseken a szakmai vezetı részt vesz. A két intézmény vezetıje
rendszeres, kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot tart fenn.

4.
A FELÜGYELETI SZERVEK, A MŐKÖDÉST ENGEDÉLYEZİ
HATÓSÁG ÉS A FENNTARTÓ ELLENİRZÉSEINEK ALKALMÁVAL
TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK AZ INTÉZMÉNYEKBEN

I. Felügyeleti szervek által végzett ellenırzések 2012. évben
„A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl” szóló 331/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A szociális és gyámhivatal
ellenırzési jogkörében legalább négyévenként ellenırzi
a) a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének
jogszerőségét,
b) az egészségügyi szakfelügyelet kivételével kivételével a Szociális és
Gyermekvédelmi Fıigazgatóság, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi
Névjegyzékbe felvett szakértı szükség szerinti bevonásával - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
tevékenységét.”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı
gyermekjóléti intézmények vonatkozásában 2012. év során ezen feladat- és
hatáskörében nem történt ellenırzést.
II. Mőködést engedélyezı hatóságok által végzett ellenırzések tapasztalatai
A mőködést engedélyezı szerv évente legalább egy alkalommal ellenırzi, hogy a
szolgáltató tevékenysége megfelel-e a mőködési engedélyben foglaltaknak, és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi
feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó
szabályoknak, illetve hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belsı
szabályzatokkal.
1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint
mőködést engedélyezı hatóság által végzett ellenırzések tapasztalatai.
A) Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona intézmény Családok Átmeneti Otthona szervezeti egységében
2012. november 29.-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala az intézmény 2010. november 1. és 2012. november 28.
közötti idıszakban végzett szakmai munkát, személyi és tárgyi feltételek

teljesülését és egyéb szakmai jogszabályokban elıírt feltételek teljesülését
vizsgálta.
Az ellenırzésrıl jegyzıkönyv készült. A jegyzıkönyvben foglalt
megállapítások összegzése során az ellenırzı hatóság által kialakított
vélemény, hogy „az intézmény mőködése megfelel a mőködési engedélyben
foglalt feltételeknek és a jogszabályi követelményeknek. Az ellenırzés során
hiányosság nem volt tapasztalható.”
B) VMJV Egyesített Bölcsıdéje Módszertani Bölcsıdében 2012. január 25-én
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az intézmény
2010. május 6. és 2012. január 24. közötti idıszakban végzett a szakmai
munkát, személyi és tárgyi feltételek teljesülését és egyéb szakmai
jogszabályokban elıírt feltételek teljesülését vizsgálta. Az ellenırzésrıl
készült vizsgálati jelentés az alábbi megállapításokat tartalmazza:
„A gyermek életkorának egészségi állapotának megfelelıen biztosított:
- a törvényes képviselı közremőködésével történı fokozatos
beilleszkedés lehetısége,
- megfelelı textília és bútorzat,
- játéktevékenység feltételeit,
- szabadban való tartózkodás feltételei,
- fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételei,
- egészséges táplálkozás követelményének megfelelı étkeztetést az
energia- és tápanyagbevitel, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat
tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint. „
III. Fenntartói jogkörben végzett ellenırzések tapasztalatai
A fenntartó ellenırzi, évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás
szabályszerőségét és hatékonyságát.
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda
Intézmény-felügyeleti és Szociális Szolgáltatási Csoportja által végzett
ellenırzés tapasztalatai
1. A fenntartó a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona intézmény Gyermekjóléti Központ szervezeti egységében
2013. április 29-én a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idıszakban
végzett szakmai munkát, a személyi és tárgyi feltételeket, és egyéb szakmai
jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülését vizsgálta.
Az ellenırzésrıl készült feljegyzés az alábbi megállapításokat tartalmazza:
- Az intézmény mőködésének szabályozottsága körében megállapítható
volt, hogy rendelkezik a szükséges szabályzatokkal.

- A vonatkozó jogszabályokban elıírt dokumentációt precízen vezetik a
családgondozók.
- A tárgyi feltételek megfelelıek, korszerőek.
- Családgondozók 100%-a rendelkezik szakképesítéssel.
- Az intézmény vezetése és dolgozói az ellátandó feladatok mennyiségi
növekedése mellett, továbbra is kiemelkedıen magas színvonalon végzik a
munkájukat.
2. A fenntartó a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok
Átmeneti Otthona intézmény Családok Átmeneti Otthona szervezeti egységében
2012. április 29-én a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idıszakban
végzett szakmai munkát, személyi és tárgyi feltételeket, és egyéb szakmai
jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülését vizsgálta.
Az ellenırzésrıl készült feljegyzés az alábbi megállapításokat tartalmazza:
- Az intézmény mőködésének szabályozottsága körében megállapítható
volt, hogy rendelkezik a szükséges szabályzatokkal.
- A vonatkozó jogszabályokban elıírt dokumentációt az elıírásoknak
megfelelıen vezeti a szervezeti egység vezetı és a családgondozók.
- Az intézmény felszereltsége továbbra is megfelelı, közösségi tereire
rendezettség és tisztaság jellemzı.
- A tárgyi feltételeket, az épület karbantartását és a felszerelési tárgyak
cseréjét az intézmény éves költésvetésébıl és pályázati pénzbıl
folyamatosan biztosítotják.
- Családgondozók 100%-a rendelkezik szakképesítéssel.
- A 2 fı gyermekfeügyelı szakképesítésének megszerzése folyamatban van.
- Az intézmény vezetése, a szakmai egység vezetı és dolgozói
kiemelkedıen magas színvonalon végzik munkájukat.
- A hatékony szakmai munka végzését nehezíti az épületben lévı
önkormányzati bérlakásokban élı személyek és hozzátartozóik
magatartása. A gyermekeknek negatív viselkedésmintákat közvetítenek. A
társadalmilag nem elfogadott értékrenddel rendelkezı szülıket negatív
irányba befolyásolják.
- A Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység jelenlegi elhelyezését
biztosító épület elavult, a korszerő elhelyezési feltételeknek nem felel meg.
A fenntartó a jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében - Közgyőlési
felhatalmazással - pályázatot nyújtott be a TIOP-3.4.1.B-11/1 jelő,
„Bentlakásos intézmények kiváltása – gyermekvédelmi komponens” címő
konstrukcióhoz. A pályázat elbírálása megtörtént, a nyertes pályázatnak
köszönhetıen az intézmény a kivitelezési munkák befejezését követıen,
várhatóan 2015. évben már az új helyén, a korszerő igényeknek megfelelı
körülmények között folytathatja mőködését.

3. A fenntartó az Egyesített Bölcsıde 5 szervezeti egységében 2013. április 30-án,
a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idıszakban végzett szakmai
munkát, személyi és tárgyi feltételeket, és egyéb szakmai jogszabályokban elıírt
feltételek teljesülését vizsgálta.
Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyv az alábbi megállapításokat tartalmazza:
- Az intézmény mőködésének szabályozottsága körében
megállapítható volt, hogy a bölcsıde rendelkezik mőködési
engedéllyel, alapító okirattal, szervezeti és mőködési szabályzattal,
szakmai programmal, házirenddel.
- Az Érdekképviseleti Fórumok a tagbölcsıdékben a jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen mőködnek.
- A bölcsıdében ténylegesen gondozott gyermekek átlaga 2012. évben
nem haladta meg a 100 %-ot.
- A bölcsıdében foglalkoztatott szakalkalmazottak létszáma és
képesítése megfelel az NM rendelet elıírásainak.
- A bölcsıdében biztosított a gyermekek életkorának és egészségi
állapotának megfelelı környezet, a játéktevékenység és a szabadban
való tartózkodás.
- A gyermekek felvétele, a szülık/törvényes képviselık tájékoztatása,
a bölcsıdei ellátás idıtartamáról, módjáról a jogszabályi elıírásoknak
megfelelıen történik.
- A bölcsıdei dokumentáció megfelel a jogszabályban foglaltaknak, és
a Módszertani Levél elıírásainak.
- A személyi térítési díjak megállapítása a Gyvt. 151. § (5)
bekezdésének
megfelelıen,
a
normatív
kedvezmények
figyelembevételével történt.
B.) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési
Iroda által végzett ellenırzés tapasztalatai
1. Az iroda az ellenırzési programjában foglaltaknak megfelelıen felügyeleti
ellenırzést végzett 2012. május 31 és 2012. június 8. között a Családsegítı
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthonában a 2010.
január l-jétıl 2012. március 31-ig terjedı idıszakra vonatkozóan.
Az ellenırzés célja hogy kivizsgálja: az intézmény az államháztartási
pénzeszközökkel és vagyonnal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen
szabályszerően, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodik-e.
Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyv az alábbi megállapításokat tartalmazza:
- Az intézmény gazdálkodásához, folyamatos mőködéshez a feltételek
biztosítottak voltak.

- Az intézmény csak részben rendelkezik az egész gazdálkodási területet
felölelı belsı szabályzatokkal, amelyek alapvetıen megfelelnek a törvényi,
rendeleti elıírásoknak, és összhangba vannak a végzett tevékenységekkel.
A hiányzó szabályzatokat el kell készíteni, a meglévı szabályzatokat a
jogszabályi változásoknak megfelelıen aktualizálni, módosítani szükséges.
- Az intézmény a 2010, 2011, és 2012. évi költségvetési terveit a
jogszabályoknak megfelelıen, és az irányító szerv útmutatásai alapján az
elıírások szerinti tartalommal, határidıben elkészítette. A költségvetések
kidolgozása tartalmilag megfelelı, részletes számítások-indoklások
támasztják alá. Az intézmény az ellenırzött idıszakban elıirányzatain
belül gazdálkodott, kiemelt elıirányzatait nem lépte túl. A bizonylati rend
és okmányfegyelem betartása az intézménynél megfelelı, a bizonylatok
kezelése szabályszerő.
- A gazdálkodási jogkörök szabályozottak, alkalmazásuk során
szabálytalanságot
nem
állapított
meg
az
ellenırzés.
A
kötelezettségvállalások ellenjegyzését meg kell valósítani.
- Analitikus nyilvántartásuk teljeskörü, a kötelezı egyeztetési feladatokat
(OEPMSZSZ) végrehajtják. Az egyeztetéseket dokumentálni kell.
- Az illetményelılegek folyósításának rendjét az Ügyrendben rögzíteni kell.
Az intézmény beszámolási, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségének
határidıben eleget tett. A 2011. évi költségvetési beszámoló ellenırzése
számos hiányosságot, eltérést tárt fel, a megállapításokat az R/1/2012.
számú rendszerellenırzés jelentése tartalmazza. Az ellátmányok
elszámolása szabályszerő, a készpénzkészlet rovancsolásánál eltérést nem
talált az ellenırzés.
- Az élelmezési tevékenységnél (CSAO) hiányosságot nem állapított meg az
ellenırzés.
- A személyi juttatások kifizetésénél a jogszabályi elıírásokat figyelembe
vették, a vizsgált munkaköri leírások megfelelıek.
- Az intézmény vagyonvédelme biztosított, a vagyontárgyak leltározásáról
és a szükséges selejtezésekrıl gondoskodtak. Az élelmiszerraktár
készletellenırzése eltérést nem tárt fel.
- A
pályázatok,
támogatások
nyilvántartása
és
elszámolása
nyomonkövethetı, elıírás szerinti.
- Az intézménynél a közbeszerzésekrıl szóló jogszabályok hatálya alá
tartozó közbeszerzési eljárás a vizsgált idıszakban nem volt.
- A vezetıi és a folyamatba épített ellenırzés a gyakorlatban jól mőködik. A
belsı kontrollrendszer kialakítása, szabályozása hézagos, szabályszerő
mőködésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A belsı ellenırzés a vizsgált
idıszakban – létszámkapacitás függvényében - betöltötte alapvetı
szerepét.
- Az utóvizsgálat megállapította, hogy a 2010. évi rendszerellenırzés által
feltárt hiányosságokat, hibákat az intézmény kijavította, az ellenırzés
javasolta a 2010. évi rendszerellenırzés lezárását.

Az intézmény vezetıje a feltárt hiányosságokat a rendelkezésre álló határidın belül
megszüntette, a szükséges módosításokat végrehajtotta.
A belsı ellenırzés az értékelése alapján összesített véleményét öt kategória
valamelyikébe sorolja be. Ezek megfelelı, korlátozottan megfelelı, gyenge, kritikus
és elégtelen.
Az ellenırzés nyomán kialakított vélemény alapján az intézmény megfelelı
minısítést kapott.
2. Az iroda az ellenırzési programjában foglaltaknak megfelelıen felügyeleti
ellenırzést végzett 2012. június 12 és 2012. június 25. között a VMJV Egyesített
Bölcsıdéjében a 2010. január l-jétıl 2012. március 31-ig terjedı idıszakra
vonatkozóan.
Az ellenırzés célja hogy kivizsgálja: az intézmény az államháztartási
pénzeszközökkel és vagyonnal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen
szabályszerően, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodik-e.
Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyv az alábbi megállapításokat tartalmazza:
- Az intézmény gazdálkodásához, folyamatos mőködéshez a feltételek
biztosítottak voltak.
- Az intézmény gazdálkodásának szabályozottsága a jogszabályoknak és a
helyi sajátosságoknak megfelel, a szabályzatok aktualizálása a jogszabályi
változások miatt idıszerő, és a szabályzatok összhangját is meg kell
teremteni.
- Az intézmény a 2010, 2011, és 2012. évi költségvetési terveit a
jogszabályoknak megfelelıen, és az irányító szerv útmutatásai alapján az
elıírások szerinti tartalommal, határidıben elkészítette. A költségvetések
kidolgozása tartalmilag megfelelı, részletes számítások indoklások
támasztják alá.
- Az intézmény összes bevétele 2010-ben 100,1 %-ra, 2011-ben 100,4 %-ra,
2012. elsı negyedévben az idıarányosnak megfelelıen 26,9 %-ra teljesült
a módosított elıirányzathoz képest. A saját bevételek 2010-hez képest 4
%-kal növekedtek, a mőködési támogatás 4,4 %-kal csökkent, a
felhalmozási támogatás négyszeresére nıtt, a pénzmaradvány az elızı
évhez képest 10,3 %-kal növekedett.
- Az intézményi kiadások 2010-ben 99,7 %-ra, 2011-ben 99,2 %-ra, 2012ben az idıarányoshoz képest 27,7 %-ra teljesültek. Az összes kiadás a
2010. évihez képest 2011-re 3 %-kal csökkent. A személyi juttatások 4,8
%-kal, a járulékok 8,4 %-kal csökkentek, a dologi kiadások 2,4 %-kal, a
beruházási kiadások 2,4 %-kal emelkedtek. Az elıirányzatoknál a
folyamatos elıirányzat módosítások eredményeként nem történt túllépés.
A keletkezett pénzmaradvány az áthúzódó kifizetésekre fedezetet nyújtott.

- A bizonylati rend és okmányfegyelem az intézménynél megfelelı, a
mintavétellel ellenırzött ellátmányok és banki számlák szakmai igazolása,
utalványozása megfelel a szabályozásnak, az azonnali felhasználásra
történı vásárlások átvételének igazolása, a vásárolt kisértékő és tárgyi
eszközök, készletek bevételezése, nyilvántartásba vétele megtörtént.
- AZ
INTÉZMÉNYNÉL
VEZETETT
ANALITIKUS
NYILVÁNTARTÁSOK RÉSZLETESEK, JÓL ÁTTEKINTHETİEK,
A FİKÖNYVI KÖNYVELÉSSEL VALÓ EGYEZTETÉSÜK
FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK, EZT A BIZONYLATOKON
HITELT
ÉRDEMLİEN
DOKUMENTÁLJÁK.
A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA NEM
TELJES KÖRŐ, KI KELL EGÉSZÍTENI A NYILVÁNTARTÁST.
- Az intézmény beszámolási, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségének
határidıben eleget tett. A 2011. évi költségvetési beszámoló ellenırzése
hiányosságot, eltérést tárt fel, a megállapításokat az R/1/2012. számú
rendszerellenırzés jelentése tartalmazza.
- Az engedélyezett létszám mindhárom évben 173 fı volt. A tényleges
létszám 2010-ben 162 fı, 2011-ban 158 fı. A személyi juttatások az elızı
évhez képest összességében csökkentek 4,8 %-kal.
- Az intézmény a vizsgált években fizetett a dolgozóinak jutalmat, önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulást, természetbeni étkezési hozzájárulást.
- A személyi anyagok vezetése rendezett, áttekinthetı, a kifizetések
szabályosan történtek, összeférhetetlenséget az ellenırzés nem tapasztalt.
- A tárgyi eszközök és a készletek leltározását a szabályozásnak megfelelıen
végezték, selejtezés a vizsgált idıszakban nem történt. A jegyzıkönyvek
megfelelı tartalommal elkészültek.
- Az ellátmányok elszámolása szabályosan történik. A Módszertani és a
Vackor Bölcsıdében végzett pénztárrovancs során az ellenırzés eltérést
nem tapasztalt.
- Az élelmiszerkészletek szúrópróbaszerő ellenırzése során a Módszertani
Bölcsıdében egy tételnél volt kisebb eltérés.
- Saját hatáskörben az intézmény Európai Uniós pályázatot nem
bonyolított.
- Az intézménynél a vizsgált idıszakban, a közbeszerzésekrıl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény hatálya alá tartózó közbeszerzési eljárás nem volt.
- A belsı ellenırzés az intézménynél szabályosan mőködött, a vizsgált
témákban az ellenırzés javaslatokat fogalmazott meg, a folyamatokat
minısítette.
- A folyamatba épített vezetıi ellenırzés folyamatosan és jól mőködik, az
ellenırzéseket dokumentálják.
- Az utóvizsgálat megállapította, hogy a 2010. évi rendszerellenırzés által
feltárt hiányosságokat, hibákat az intézmény kijavította, az ellenırzés
javasolta a 2010. évi rendszerellenırzés lezárását.

Az intézmény vezetıje a feltárt hiányosságokat a rendelkezésre álló határidın belül
megszüntette, a szükséges módosításokat végrehajtotta.
A belsı ellenırzés az értékelése alapján összesített véleményét öt kategória
valamelyikébe sorolja be. Ezek megfelelı, korlátozottan megfelelı, gyenge, kritikus
és elégtelen.
Az ellenırzés nyomán kialakított vélemény alapján az intézmény megfelelı
minısítést kapott.

5.
A JÖVİRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
I.

A VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona intézmény:
- A Gyermekjóléti Központnak továbbra is fontos feladata a gyermekvédelmi
jelzırendszer hatékony mőködtetése valamint a passzívabb jelzırendszeri
tagok bevonása a szakmai együttmőködésbe. A hatékonyan mőködı
jelzırendszerben a tagok személyesen ismerik egymást, és ismerik a
gyermekvédelmi kérdésekben egymás kompetenciáját. Annak érdekében,
hogy ez a mindennapok során, a gyakorlatban folyamatosan megvalósuljon
továbbra is aktív koordinációs tevékenységet kíván intézménytıl is.
- Továbbra is kiemelkedıen fontos feladat - mely megvalósításra vár - a
helyettes szülıi hálózat kialakítása.
- 2013. évben a fenntartó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Veszprémben” címő, TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 jelő pályázaton 112 855
548 Ft-t nyert, így várhatóan 2015. év során új épületben mőködik majd a
családok átmeneti otthona.
- 2012. évben az intézménybıl további öt szociális munkás vett részt
mediációs képzésen, így a képzett mediátorok száma kilencre emelkedett. A
képzett mediátorok tevékenységükkel a családok közötti konfliktusok
megoldáshoz nyújtanak segítséget.
- Az utcai és lakótelepi szociális munka keretében a közösségépítés és iskolai
erıszak megelızése céljából az általános iskolák alsó tagozatos osztályai is
bekapcsolódnak a programba. További tervek között szerepel nyári tábor
keretében kortárs segítı képzés beindítása. A kortárs segítı képzésre azokból
az iskolákból kerültek kiválasztásra gyerekek, ahol a 2012/2013. tanév elsı
félévében élménypedagógiai foglalkozásokat tartottak a Központ
munkatársai.
- Az intézmény a továbbiakban is tervezi az önkéntes munka szervezését.
- A Gyermekjóléti Központ a kórházi szociális munka keretében tervezi, hogy
a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekosztályán dolgozó
orvosok számára helyben esetmegbeszélı csoportot szervez, ahol lehetıség
nyílik az aktuális gyermekvédelmi feladatok megbeszélésére.
- A 2013/2014. tanévre ismételten meghirdetésre kerül az iskolák számára a
„Chicoca fája” címő prevenciós program. Három családgondozó rendelkezik
a program megvalósításához szükséges képzéssel, szakmai gyakorlattal.

II.

VMJV Egyesített Bölcsıdéje:

- A megkezdett felújításokat elıre ütemezett módon kell folytatni,
valamint a 2012-ben elmaradt felújításokat megvalósítani.
- A Veszprém testvérvárosaiban mőködı, a gyermekek napközbeni
ellátását végzı szakemberekkel kapcsolat kialakítása, mellyel lehetıvé
válna a rendszeres tapasztalatcsere.

6.
A BŐNMEGELİZÉSI PROGRAM FİBB PONTJAINAK
BEMUTATÁSA, VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS FIATALKORÚ
BŐNELKÖVETİK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT
BŐNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŐNELKÖVETÉS OKAINAK
BEMUTATÁSA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1995-ben hozta létre Veszprém
város Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottságát, melyben a bőnmegelızés
területén érdekelt városi szervezetek képviseltetik magukat.
A Bizottság létrehozása fontos lépés volt, melyhez a Közgyőlés hozzárendelte a
Közbiztonsági Alapot, mellyel anyagilag is támogatta a bőnmegelızési célok
megvalósulását.
A Közgyőlés a Bizottság összetételét 2010-ben megváltoztatta, s részben új
tagokkal egészítette ki.
A Bizottság munkájával segítette a bőnmegelızésben részt vevı szervek - többek
között a rendırség és a polgárırség - munkáját, anyagilag is támogatva ıket, ellátta
a koordinációs feladatokat a bőnmegelızésben érintett szervek között.
Veszprém MJV Önkormányzatának Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottsága
2012-ben három alkalommal ülésezett.
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
Rendırkapitányság képviselıi részt vettek.

esetmegbeszéléseken

a

A családon belüli erıszak miatt indult eljárásokról a nyomozó hatóság írásban
tájékoztatta a hatóságot, a jogszabályokban elıírt kötelezettségek teljesítése
kielégítıen mőködik.
Bőnmegelızési programmal önkormányzatunk rendelkezik.
A VMJV Önkormányzatának Közbiztonsági Bőnmegelızési Koncepcióját a
Közgyőlés 2005. március 31-én fogadta el.
Fıbb pontjai:
1. Bevezetés (a közbiztonság lényege, jelentısége)

2. A közbiztonság alakulását befolyásoló tényezık (társadalmi szintő tényezık,
városi, helyi szintő tényezık, a bőnözés és a bőnüldözés helyzete)
3. A város közbiztonsági rendszerének fıbb elemei (közbiztonsággal
összefüggı jogszabályok, rendırség tevékenysége, hatósági munka,
közbiztonsággal összefüggı szerepe, a magán vagyonıri és biztonsági
szolgálatok, közfeladatot ellátó személyek, a város földrajzi adottsága,
lakosság összetétele, a médiák)
4. Fıbb célkitőzések és feladatok: általános cél az objektív biztonság és a
szubjektív biztonságérzet közelítése egymáshoz, a bőnözés csökkentése;
középtávú cél: a közösségi bőnmegelızés rendszerének kiépítése a
településen, a hatósági tevékenység javításával az érdekelt szervek
összehangolt cselekvésével kell a város közbiztonságát javítani, a rendırség
hatékonyságát és eredményességét növelni kell, ösztönözni kell a lakosság
önvédelmi szervezıdéseit, a lakosság közérzetét, biztonságérzetét javító
intézkedéseket kell hozni, a közbiztonság alakulásával kapcsolatos
információkat nyilvánosságra kell hozni, a gyermekek és ifjúság oktatásanevelése terjedjen ki az önkéntes jogkövetı magatartásra, az áldozattá válás
elkerülése érdekében, megfelelı intézményeket kell kialakítani és mőködtetni
az ifjúság részére, ki kell kényszeríteni a jogszabályok betartását és fel kell
lépni a szabályszegık ellen, fel kell tárni és vissza kell szorítani a bőnözést
lehetıvé tevı okokat; kiemelt figyelmet kell fordítani a családon belül
erıszakra, a drog és kábítószer bőnözésre; segély és támogatás helyett
munkát kell biztosítani azoknak, akik munkából akarnak jövedelemhez jutni;
aktív felvilágosító és propaganda munkát kell beindítani és folyamatosan
végezni a bőnmegelızéssel összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére
álló kommunikációs eszközökkel.
2012. évben a Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottság a Közbiztonsági Keret
terhére 8 millió forint összegő támogatást nyújtott a bőnmegelızési tevékenységben
részt vevı szervek részére, melybıl 6,8 millió forinttal a Veszprém Városi
Rendırkapitányság, valamint 1,2 millió forinttal a Veszprémben székhellyel
rendelkezı polgárır egyesületek munkáját támogatta.
A VMJV Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona intézmény tagja a Közterületek Biztonságáért Fórumnak, mely a
megyeszékhely intézményeinek és lakosságának széles körő együttmőködésével
létrehozott bőnmegelızési szakmai szervezet.
Az intézmény 2012-ben a bőnmegelızési tevékenysége során iskolai
élménypedagógiai foglalkozásokat szervezett. A programsorozat célja az iskolai
erıszak megelızése, valamint az élménypedagógia, mint módszer alkalmazása a
különféle szociális készségek fejlesztésére.

A nyári kirándulások szervezésével, a csellengı gyermekek hasznos szabadidı
eltöltése és a környezettudatosságra történı figyelemfelhívás került célkitőzésre.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a civil szervezetek, illetve a
fenntartásukban lévı intézmények által – a gyermekek számára – indított, folytatott
vagy ismert bőnmegelızési, illetve bőnmegelızési elemeket tartalmazó programokat
az alábbi táblázatban kerültek összesítésre:

Bőn, illetve drogmegelızési
programok (elıadás, tábor,
foglalkozás, stb.)
megnevezése:
Klubfoglalkozás, filmklub,
fotószakkör, társasjáték,
csocsó a Damjanich utcai
klubhelyiségben

Lebonyolítást végzı
intézmény, személy
megnevezése, elérhetısége:

Családsegítı Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és
CSÁO Veszprém, Mikszáth K.
u. 13.
88/402-240
Élménypedagógiai
Családsegítı Szolgálat,
foglalkozások 7-9.
Gyermekjóléti Központ és
osztályokban (a jelentkezı
CSÁO Veszprém, Mikszáth K.
iskolákban), ami megelızte az
u. 13.
Alkohol- Drogsegély
88/402-240
Ambulancia Egyesület 10
alkalmas programját, melyben
Alkohol és Drogsegély
többek között a Veszprém
Ambulancia Egyesület
Városi Rendırkapitányság is
Veszprém, Pápai út 37/B.
részt vett.
88/421-857

Eseti vagy több
alkalommal
(hányszor, idıtartama):
2012. június közepétıl
augusztus végéig heti 2
alkalommal 9- 16 óráig

2012. október hónaptól
2013. 04. 25-ig

7.
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A CIVIL
SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŐKÖDÉS A
DROGPREVENCIÓBAN
„ A drogok súlyosan veszélyeztetik az emberiség egészségét és jól-létét, az államok
függetlenségét és demokráciáját, a nemzetek stabilitását, a társadalmak felépítését,
valamint az emberek és családok millióinak méltóságát és reményét.” /Részlet, az
ENSZ által New Yorkban, 1998. júniusban elfogadott Politikai Deklarációból/.
Magyarországon a korábban készült Nemzeti Stratégia 2010-2018 évekre határozta
meg a kábítószer-probléma visszaszorítását célzó legfontosabb megelızési,
közösségi beavatkozások lehetıségeit és módszereit.
Az Európai Tanács felkérésére 2004. évben elfogadásra került az Európai Unió
(továbbiakban: EU) 2005–2012 közötti idıszakra vonatkozó új drogstratégiája is.
Az új stratégia által megállapított keretrendszer és prioritások képezik az EU két
egymást követı négy éves, kábítószerekkel kapcsolatos cselekvési tervének alapját.
Célja a társadalom és az egyén jólétének védelme és növelése, a közegészségügy
védelme, magas szintő biztonság nyújtása a lakosság számára, valamint a kábítószer
probléma kiegyensúlyozott, egységes megközelítése.
A stratégia alapját képezik a vonatkozó ENSZ egyezmények (az ENSZ 1972. évi
jegyzıkönyvvel módosított 1961. évi egységes kábítószer-egyezménye, a
pszichotróp anyagokról szóló egyezmény (1971.), valamint a kábítószerek és
pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezmény (1988.)) is, amelyek a
kábítószer-probléma kezelésének fontos jogi eszközei. Az ENSZ Közgyőlés 1998.
évi, kábítószerekrıl szóló rendkívüli ülésszaka megerısítette az egységes és
kiegyensúlyozott megközelítés fontosságát, amely szerint a kábítószer-politikában a
kínálat csökkentése és a kereslet csökkentése egymást kölcsönösen erısítı elemek.
A veszprémi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum (továbbiakban: KEF) 2000.
decemberi megalakulása óta célul tőzte ki - az aktuális idıszakra tervezett
prevenciós feladatokat tartalmazó - városi stratégiák megalkotását, majd az abban
foglaltak végrehajtását. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2003. április 29-én, majd 2008. október 30-án, a 280/2008. (X. 30.)
határozatával fogadta el a helyi kábítószerügyi stratégiát, az eltelt öt év tapasztalatait
is felhasználva, 2011-ig terjedı idıszakra. Veszprém 2012-tıl még nem rendelkezik
újabb középtávú stratégiával.
A hatékonyság érdekében továbbra is fontos célkitőzés, hogy az Önkormányzat az
intézményei közremőködésével és a civil szervezetekkel közösen végezze a drogprevenciós feladatait.

Veszprémben, a korábbi idıszakokban - a KEF tagjaival: az Alkohol- Drogsegély
Ambulancia Egyesülettel (a továbbiakban: Drogsegély Ambulancia), a VMJV
Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
intézménnyel, a Városi Ügyészség és a Rendırkapitányság szakembereivel történı
együttmőködéssel - a KEF évente szakmai fórumot szervezett, melynek keretében a
Pannon Egyetem, az Érseki Hittudományi Fıiskola képviselıi és a középiskolák, a
helyi népegészségügy szakemberei is elmondhatták tapasztalataikat. Szakmai
elıadások szervezésével továbbá biztosítottuk a korábbi években a KEF tagok
folyamatos továbbképzését, melynek keretében olyan szakembereket hívtunk meg,
akik országos szinten a kábítószer problémával gyakorlatban rendszeresen
találkoznak. Ezek a fórumok alkalmasak voltak arra, hogy megismerve a
Magyarországon jellemzı drogfogyasztási szokásokat, a leggyakrabban elıforduló
szereket, városi szinten „feltérképezze” az aktuális problémákat, és a
csökkentésükre is megoldási javaslatokkal éljen. Sajnos 2012. évben – az új
középtávú stratégiára történı forrás biztosítása érdekében – nem szervezett a KEF
ilyen jellegő szakmai konferenciát, viszont az Ambulancia által szervezett
programokon a KEF tagok is többnyire részt vettek.
A KEF 2012. évi tevékenysége:
1. 2012. évben terveztük a város új kábítószerügyi stratégiája megalkotását, mivel az
elızı középtávú stratégiai programelemeket – az aktuális évi költségvetési forrás
függvényében – az eltelt idıszak alatt folyamatos éves ütemezéssel megvalósítottuk.
Az új középtávú városi szintő stratégiát - várva a folyamatban lévı új nemzeti
drogstratégiára – annak legfontosabb céljaival és programelemeivel összehangolva
terveztük elıkészíteni. Sajnos 2012. évben nem került elfogadásra a központi
stratégia, így a városi szintő sem készült el.
2./Új programelemek hiányában tehát, a 2012. évi finanszírozási keretösszeget nem
használtuk fel a korábbi nyári táboroztatások és drog-prevenciós programok
szervezését folytatva, mivel tartalékoltuk az új városi középtávú stratégia
elkészítésével kapcsolatos nyomdaköltségekre, és az abban meghatározott
célkitőzésekre, stratégiai programelemek megvalósítására.
A KEF tagjai sorában sok személyi változás történt. Folyamatos kapcsolatot
tartottunk a Nemzeti Drogmegelızési Irodával, ahol átszervezésekrıl tartott
konferenciákon vettünk részt. Központi szinten sem volt fedezet a Megelızı Felvilágosító Elterelési Szolgáltatás finanszírozására, továbbá az eredményes
pályázatokra sem tudták minden esetben, kellı idıben biztosítani, - forráshiány
miatt - a pályázati támogatási összegeket. Bár az új Nemzeti Drogstratégia tervezete
elkészült, de át kellett dolgozniuk, így másodszori elıkészítéssel sem került
elfogadásra.
Mindenképpen célszerő lenne - a társadalmi szintő összefogás és a hatékonyság
érdekében - a helyi új középtávú stratégiákat is a jóváhagyott új Nemzeti
Drogstratégia elképzeléseivel összhangban megalkotni, ezért vár a KEF a tervezet
elıkészítésével.

Az NDI igyekezett a KEF országos hálózatát is aktualizálni, azonban -szintén
forráshiány miatt - mindössze három hónapig tudta mőködtetni a helyi KEF-ek
tevékenységét segítı ún. KEF tanácsadói rendszert.
Munkatársaikkal folyamatosan együttmőködve szolgáltattuk a KEF eddigi
mőködésével kapcsolatos adatokat, információkat. Visszajelzés alapján a helyi
KEF- ek mőködése országos szinten rendkívül változatos gyakorlatot mutat, ezen
is szükséges lenne – egységesebb feltétel és támogatási rendszer kidolgozásával változtatni. A pályázati forrás ugyanis nem biztos, a pályázati programokra pedig
többnyire meg kell elılegezni a finanszírozást, vagy késhet a megvalósítás. Sajnos az
önkormányzatok e célú költségvetési lehetıségei is országos szinten eltérı,
jellemzıen évrıl-évre kevesebb támogatási összegeket tudnak biztosítani. VMJV
Önkormányzata is csupán az elızı évi KEF finanszírozási keret pénzmaradványát
biztosította a KEF felhasználására 2012. évre, összesen: 534 e Ft-ot.
2./A pályázatbenyújtással, késedelmes folyósítással és többszörös elszámolással
kapcsolatos - korábbi évek - negatív tapasztalatai alapján a KEF 2012. évben nem
nyújtott be mőködési pályázatot.
3./ Városunkban is felmerült a KEF tagság együttmőködés megújításának
szükségessége, ezért is részt vettünk régiónkban Gyır Kábítószerügyi Egyeztetı
Fóruma tevékenységeivel kapcsolatban szervezett, példaértékő bemutatkozásán. Bár
Veszprémnél lényegesen nagyobb megyei jogú város, azonban fontos tényezı, hogy
ott évente 5 millió Ft-ot fordíthatnak a drog-prevenciós programok folyamatos
szervezésére, így lehetıségük van a különféle korcsoportú ifjúságuk számára a
lehetı leghatékonyabb eszközökkel, - érdeklıdésüket kiváltó – közösségi
programok szervezésére.
Összességében megállapítható, hogy a kábítószer probléma kezelésére kidolgozott
KEF stratégia fı célkitőzése - „a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok
számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely
megvalósulása során a meglévı erısségeink megırizhetık, a hiányosságok
pótolhatók és a felnövekvı korosztályok számára az egészséges fejlıdési
lehetıségek biztosíthatók” – a korábbi években fokozatosan megvalósultak.
Szükség lenne azonban, az eddigi programelemekre épülı – társadalmi szinten is
megfogalmazott – és a jelenlegi viszonyokhoz, illetve, az aktuális drogproblémák
kezelésére alkalmas, aktuális új középtávú célkitőzések és további megvalósítási
programelemek kidolgozására.
Az eddigi eredmény azonban abban mérhetı, hogy Veszprémben - változatlanul nem tapasztalható a drogfüggı fiatalok létszámának jelentısebb növekedése, és az
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények környékének biztonságára,
mint a terjesztés egyik célpontjaira, továbbra is fokozott figyelmet fordítanak a
hatóságok, valamint a prevenciós tevékenységben részt vevı civil szervezetek és
szakembereik.

A KEF aktuális célkitőzése, tehát - az új Nemzeti Drogstratégia elfogadását
követıen - újabb középtávú helyi drogstratégia szakmai elıkészítése a KEF
tagjainak bevonásával, a korábbi programelemek továbbfejlesztésével.

Veszprém, 2013. május 15.
Dr. Strenner Zoltán

Melléklet a 156/2013. (V.31.) határozathoz

VKTT Egyesített Szociális Intézmény
Veszprém, Török Ignác u. 10.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

a 2012. évi beszámolóhoz

I. A feladatellátás általános értékelése

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
vertikálisan integrált szervezetként mőködteti az idıseket érintı szociális
szolgáltatások teljes palettáját.
A kistérségi települések szociális alapellátása Hidegkút és Mencshely településsekkel
bıvült, így az alapszolgáltatásokkal ellátott települések száma tízre bıvült.
Valamennyi intézményünk személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos
szociális jogszabályoknak, ezért minden telephely és minden szakfeladat
határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik.
Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátást biztosító intézmények)
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével és mőködtetésével intézményünk
segítséget nyújt a szociálisan

rászorulók

részére saját otthonukban és

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális vagy
szociális állapotukból, helyzetükbıl adódó problémáik megoldásában.
Intézményünk kliensköre elsıdlegesen az idıskorú populáció, de a jogszabályi
lehetıségekbıl adódóan ellátottaink között megtalálhatók a nyugdíjkorhatárt még
be nem töltött, de szociálisan rászoruló személyek is. İk elsısorban olyan beteg,
korhatár alatti nyugdíjasok, járadékosok, szenvedélybetegek, akiknek rászorultságát
háziorvos vagy szakorvos igazolta.
A szociális alapellátásokat Veszprém Megyei Jogú Városban két gondozási
központunk szervezi, irányítja, ellenırzi. A kistérségi települések alapszolgáltatási
tevékenységének szervezésére, irányítására, ellenırzésére már 2010-ben létrehoztuk
a kistérségi gondozási központot annak érdekében, hogy a települések szociális
alapszolgáltatási feladatainak szabályszerő, törvényes mőködését biztosítani tudjuk.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg
étkeztetésérıl gondoskodunk, akik azt önmaguk, vagy idıs rokkant családtagjuk

számára tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Klienseink között
továbbra is vannak idıskorú, de szociálisan hátrányos helyzetben lévı személyek is.
Az étkeztetés tekintetében lehetıség van az étel személyes elvitelére, valamint az
ebéd házhoz szállítására egyaránt. Az étkeztetési feladatokat Veszprémben 6
étkezési helyrıl biztosítjuk (3 vendéglátó-ipari szolgáltató, 3 saját intézményi
fızıkonyha). Gyulafirátóton és Kádártán a vendéglátó-ipari szolgáltató az étel
házhozszállításáról is gondoskodik.
A

kistérségi

települések

tekintetében

Herenden,

Szentgálon,

Bándon,

Nagyvázsonyban és Tótvázsonyban a helyi oktatási intézménybıl vásároljuk az
ebédet, Papkeszin vendéglátó-ipari szolgáltatást vásárolunk úgy, hogy azt a helyi
oktatási intézmény tálalókonyhája adagolja. Márkón a Márkói Csárda nyújtja a
szolgáltatást. A települési önkormányzatok kérésének megfelelıen Hidegkúton
május 1-tıl 7 fı részére, Mencshelyen június 1-tıl 4 fı részére nyújtunk
szolgáltatást. Mencshely településen a nagyvázsonyi iskola, Hidegkúton pedig a
tótvázsonyi iskola fızi az ételt. A szállítást mindkét esetben a falugondnoki
szolgálatok végzik térítésmentesen.
A

házi

segítségnyújtás

keretében

a

szolgáltatást

igénybe

vevı

saját

lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: az alapvetı gondozási, ápolási
feladatok elvégzését, az ellátott és környezete higiénés körülményeinek megtartását,
a

veszélyhelyzetek

kialakulásának

megelızését,

illetıleg

a

már

kialakult

vészhelyzetek elhárítását. A házi segítségnyújtás mindenkor alkalmazkodik a kliens
életkorához, élethelyzetéhez és egészségi állapotához. Célja a meglévı képességek
fenntartása és fejlesztése, a minıségi idıskor megteremtése, a fizikai, mentális és
szociális hátrányok enyhítése.
A kistérségi települések körében a házi segítségnyújtás tekintetében változás nem
történt.

Segítséget nyújtunk a különféle szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
együttmőködünk az elıgondozást végzı személlyel, háziorvosi szolgáltatokkal,
szakápoló szolgálatokkal, támogató szolgálatokkal.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás már 8 éve mőködik településünkön.
Technikai korlátok miatt ezt a szolgáltatást kizárólag Veszprém Megyei Jogú
Városban tudjuk biztosítani.
A rendszer technikája, a jól felkészült szakmai team lehetıvé teszi a krízishelyzetek
gyors és szakszerő megoldását, mind a fizikai, mind a mentális krízisek tekintetében.
E szolgáltatást az év minden napján 24 órán keresztül biztosítjuk. A jelzırendszeres
házi segítségnyújtás normatív támogatása 2010-tıl megszőnt. Ettıl az idıponttól
pályázati forrásból – 3 év idıtartamra – nyertünk forrást a rendszer
mőködtetéséhez. 2012-ben is vizsgálta a Magyar Államkincstár a jelzırendszeres
házi segítségnyújtás elızı évi mőködését, azt szakmai, pénzügyi tekintetben
egyaránt megfelelınek ítélte.
A saját otthonban nyújtott szociális alapszolgáltatások statisztikai mutatói:
Étkezık száma 2011. dec.31-én Veszprémben
Étkezık száma 2011. dec.31-én a Veszprémi Idısek klubjaiban:
Étkezık száma 2011. dec.31-én a kistérség településein:

443 fı
166 fı
252 fı

Házi segítségnyújtásban részesült Veszprém Megyei Jogú Városban 2012 dec.31-én:
94 fı
Házi segítségnyújtásban részesült a kistérség településein 2012. dec.31-én: 63 fı
Jelzırendszeres házi segítségnyújtásban részesült Veszprém városban 2012. dec.31én: 68 fı
A korábbi esztendıhöz képest 15%-kal emelkedett a Veszprém Megyei Jogú
Városban étkezıink száma. A szociálisan rászoruló aktívkorú személyek étkeztetése
kiadási oldalon jelentıs, bevételi oldalon viszont elhanyagolható, hiszen a
jövedelemsávos térítés alapján az ı térítési díjuk a legalacsonyabb. Az emelkedés
oka egyrészt a szociálisan rászoruló nem idıskorú lakosság szolgáltatás iránti

igénye, másrészt az, hogy csökkent az érdeklıdés az idısek nappali ellátása iránt. Az
idısek inkább az étkeztetési szolgáltatást részesítik elınyben. Az sem
elhanyagolható, hogy a szociális jogszabályok ismét az egyéni jövedelmek alapján
határozzák meg a térítési díjfizetési kötelezettséget és ez sok idıs ember számára
kedvezıbb, mint a korábbi családi jövedelemszámítás.
A házi segítségnyújtást igénybevevık száma a korábbi esztendıhöz képest
minimális csökkenést mutat. Veszprémben viszont nıtt az egy gondozottra jutó
gondozási órák száma.

A kistérségi településeken a házi segítségnyújtásban

részesülı idısek száma stagnál.
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás területén Már 2011-ben érezhetı volt, az,
hogy a nem állami szolgáltatók a maguk térítésmentes szolgáltatásával nincsenek
jelen a szolgáltatási „piacon”. Egész esztendıben az volt jellemzı, hogy az összes
segélyhívó készülékünk folyamatosan ki volt helyezve idısekhez. Szabad kapacitás
az esztendı során nem volt.
Szociális alapszolgáltatást nyújtó nappali intézmények
Az idıskorúak számára fenntartott nappali ellátást biztosító intézményeink 4
szervezeti egységben biztosítják az idısek egészségi, mentális állapotának megfelelı
napi életritmust biztosító szolgáltatásokat Veszprémben. Ezen belül biztosítjuk
gondozottaink számára az étkezést, szabadidıs programokat, felvilágosító,
tájékoztató elıadásokat, segítünk klienseink hivatalos ügyeinek intézésében. A fenti
tevékenységeket a szakmai jogszabályok által elıírt gondozási tervekkel támasztjuk
alá. A herendi idısek klubja nem alkalmas az étkeztetés biztosítására. Ezért ott a
nappali intézményi szolgáltatás kizárólag mentális irányításra, érdekérvényesítésre,
programok szervezésére, közösségi együttlétre korlátozódik.
Nappali intézményeink látogatottsága az elmúlt esztendıben sem tudott érdemben
emelkedni. Ennek oka egyrészt az, hogy az idıskorú népesség közösségi
szükségleteit a szabadidıs önszervezıdı nyugdíjas klubokban ki tudja elégíteni,

másrészt az, hogy az étkeztetési szolgáltatás minden idıskorú részére elérhetı.
Ismereteink szerint több idıs ember az ételfutár szolgálatokat preferálja.
A Hóvirág és Szent István utcai intézményünkön túl már a Völgyikút utcai nappali
intézményben is csökkent az ellátotti létszám.
E jelenség a korábban már ismertetett okokon túl a környék igen jelentıs
elöregedésével (már nem tudnak bejárni) egyidejőleg a lakókörnyezet generációs
változásával magyarázható.
Új jelenségként tapasztalható az, hogy a középsúlyos demens személyek igénybe
veszik a nappali intézményeket. Az ı szállításukat családjuk oldja meg.
Az alábbiakban a város különbözı pontjain mőködı nappali intézmények egyesített
adatait közöljük:
Engedélyezett férıhelyek száma
Felvett tagok száma 2012. dec. 31én

200 fı
166 fı

Herend engedélyezett férıhelyek száma:
Felvett tagok száma 2012. dec.31-én:

20 fı
11 fı

A nappali intézményekben megvalósuló szakmai tevékenység célja olyan közösségi
ellátás kialakítása, ahol az otthonában élı idıs ember megtalálja azokat a társas
kapcsolatokat, melyek erısítik biztonságérzetét, oldják magányosságát és hozzájárul
a minıségi idıskor megéléséhez.
2012. évben Herend telephelyünk kivételével – valamennyi szolgáltatásunkat
ellenırizte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Gyámhivatala, a Regionális Módszertani Intézmény, valamint az
ÁNTSZ. Az ellenırzés elismerıen értékelte az intézmény szakmai tevékenységét.
Az erre vonatkozó dokumentumokat az intézményhez és a fenntartóhoz egyaránt
eljuttatták az ellenırzı hatóságok.

Bentlakásos intézmények

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén, két telephelyen biztosít tartós
ápolást, gondozást idıskorúak számára. Az ellátási terület 2010. január 1-je óta
kiterjed a veszprémi kistérség településeire is.
1.sz. Idısek Otthona, Veszprém, Török Ignác u. 10.,
engedélyezett férıhelyek száma: 76 (1999. augusztusa óta mőködik).
2.sz. Idısek Otthona, Veszprém, Völgyikút u. 2.
engedélyezett férıhelyek száma: 55 (2001. január óta mőködik).
Szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményeinkben ellátottaink részére teljes
körő szolgáltatást biztosítunk, amely magában foglalja az élelmezést (diétás érkezést
is), ruházati ellátást, ápolást, gondozást, orvosi ellátást, szakorvosi ellátáshoz,
kórházi ellátáshoz való hozzájutást,, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást,
programszervezést, valamint a mentálhigiénés feladatokat.
Szakmai tevékenységünket személyre szabott gondozási tervek alapján végezzük.
A két idısek otthonában az ellátás fizikai feltételei, a szakmai programok, a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıek. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak
létszámnormáit teljes mértékben tudjuk teljesíteni. Az év folyamán komoly
munkaerı problémáink voltak Völgyikút utcai bentlakásos intézményünkben.
Ezeket a problémákat az esztendı második felében megoldottuk. A szakmai
munkakörökben

kizárólag

szakképzett

munkatársakat

alkalmazunk,

s

a

továbbképzési programok teljesítése tervszerő; továbbképzési kötelezettségét –
idıarányosan – minden dolgozónk teljesítette.
A 2008. évi jogszabályok kedvezıtlen hatása továbbra is nehezíti mindennapjainkat.
A jogszabályváltozások következtében kizárólag a napi 4 óránál magasabb
gondozási szükséglettel rendelkezı vagy súlyos demenciában szenvedı klienseket
vehetjük fel. A gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzését a szakmai
jogszabályok 2010. aug. 16-tól intézményvezetıi kompetenciaként jelölték meg, a
korábbi ORSZI helyett. A lakók fizikai és mentális állapotából a polimorbiditásból

adódóan igen jelentısen megnövekedtek az ápolási, szakápolási feladatok, valamint
jelentısen emelkedett a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz szükséglet. Jelentısen
megemelkedett demens lakóink száma. Ez költségvetési oldalról pluszforrásokat
jelentett, hiszen a demens lakók után járó normatíva a legmagasabb, szakmai
oldalról viszont folyamatos kihívást jelent az, hogy a demenciában szenvedı idısek
állandó, folyamatos és szoros irányítást, odafigyelést igényelnek.
Mentálhigiénés tevékenységünkben egyre hangsúlyosabb a demens lakókkal való
foglalkozás.
A jogszabályi szigorítások következtében tovább folytatódott az idısotthonok
krónikus betegosztályokká alakulása. A magasabb ápolási, gondozási szükséglető
kliensek ellátását nem követte a szakmai létszámnormák emelése. A magasabb
gondozási szükséglető idısek ellátása másfajta fizikai feltételeket igényel, ezért
minden eszközzel igyekszünk a komfortos ápolás feltételeit megoldani. Az elmúlt
esztendıben Török Ignác utcai intézményükbıl 14 fıt haláleset miatt veszítettünk
el, 1 fı másik szociális intézménybe költözött.
Fentiekkel szorosan összefügg az, hogy folytatódott a gondozási területen dolgozó
3 mőszakos kollégák pályaelhagyása. İk távozásukat az igen nagyfokú fizikai és
mentális megterheléssel és az igen alacsony bérekkel indokolták. A gondozók,
ápolók pályaelhagyása elsısorban egzisztenciális okokkal magyarázható.
Völgyikút

utcai

emeltszintő

bentlakásos

intézményünkben

az

ellátás

apartmanokban történik, de lakóinknak az épületben közösségi terek is
rendelkezésre állnak. A fizikai egészségügyi, mentálhigiénés ellátás, valamint a
foglalkoztatás feltételei ugyanúgy biztosítottak, mint Török Ignác utcai
intézményünkben.
Az elmúlt esztendıben Völgyikút utcai intézményünknél kerítést építettünk, ezzel
lakóinak régi kérését teljesítettük. Reményeink szerint a kerítés fokozza lakóink
biztonságát és megvédi ıket a környezeti atrocitásoktól. Megtörtént a kerítés
melletti növények telepítése is, amihez a Lovassy Gimnázium önkéntesei igen
komoly segítséget nyújtottak.

Völgyikút utcai intézményünkben 8 fı intézményi jogviszonya haláleset miatt szőnt
meg. Mindkét intézményünkben haladéktalanul gondoskodtunk a megüresedett
férıhelyek betöltésérıl.
Az Egyesített Szociális Intézményben a gyakorlatban jól behatárolt szakmai logika
alapján szervezett intézménycsoportok önállósága és egyben felelıssége az
intézményi menedzsment felügyelete mellett valósul meg.

II. Beszámoló a VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi
gazdálkodásáról
A 2012. éves könyvelési adatok alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézmény
elıirányzatainak %-os teljesítése településenként az alábbi:
Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Egyesített
Intézmény
összesen:

Bevételi ei.
%-os
teljesítése
97,01
100,94
97,84
101,05
100,32
81,2
100,45
100,38
117,82
99,21
108,74

Kiadási ei.
%-os
teljesítése
97,13
100,67
74,04
93,77
95,31
72,92
88,38
93,97
113,94
84,58
69,97

97,22

97,13

Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását bizonyítja, hogy a bevételek
beszedésének arányában történt a kiadások teljesítése.
II/1. Bevételi források és azok teljesítése
Az intézmény bevétele az irányító szervtıl kapott támogatásból (normatív
támogatásból és települések hozzájárulásából), intézményi mőködési bevételekbıl,
támogatásértékő mőködési bevételekbıl tevıdik össze.

1.1. Irányító szervtıl kapott támogatás

Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony

Eredeti
elıirányzat
(eFt)
237.755
2.253
922
11.842
6.708
3.204
4.772
3.762
71

Módosított
elıirányzat
(eFt)
245.006
2.327
1.083
12.145
7.225
2.643
6.206
3.448
108

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
%-a

227.791
2.327
1.083
12.145
7.226
2.643
6.205
3.449
108

92,97
100
100
100
100,01
100
99,98
100,02
100

Királyszentistván
Hidegkút
0
378
378
100
Mencshely
0
124
124
100
Összesen:
271.289
280.693
263.479
93,87
Az irányító szervi támogatásból a központi költségvetésbıl kapott támogatás
átvétele
A 3. sz. és a 8. sz. melléklet szerinti támogatás, a szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása, valamint a Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás
finanszírozási szerzıdés szerinti támogatása az intézmény részére kiutalásra került.
Ezen kívül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012 évi
bérkompenzációjának finanszírozása -11.805 e.Ft – megtörtént havi részletekben.
A 3.sz. és 8.sz. melléklet szerint a 2011. évi normatíva végleges elszámolása után az
intézmény 1.628.325 Ft többlettámogatásra lett jogosult, melynek kiutalása
megtörtént.
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felülvizsgálta a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi - központi költségvetésbıl származó a „IX.
Helyi önkormányzatok” támogatásai fejezetben szereplı hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerőségét. A vizsgálat eredményeként intézményünknek
955.850 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az összeg a 2012. április havi
finanszírozásból került visszavonásra.
Hidegkúton május 1-tıl, Mencshely
településen június 1-tıl biztosítjuk a szociális étkeztetés szolgáltatást. Az évközben
induló szolgáltatás miatt, valamint az intézmény féléves mutatóinak alakulása miatt
kértük fenntartónktól az évközi normatíva lemondást és pótigénylést. Az évközi
módosítás összességében 3.174 e.Ft normatíva elvonást eredményezett.

Település

Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Összesen:

2011. évi
normatíva
végleges
elszámolása
286.279
73.647
161.031
-92.144
331.583
238.062
840.083
-184.887

MÁK
Évközi
felülvizsgá normatíva
lat
lemondás és
eredmény
igénylés
e
-13.000
-4.194.270

90.000
-904.350
556.740
-128.500

Normatív
támogatás
korrekciója
összesen:
-3.920.991
73.647
161.031
-2.144
331583
-666.288
1.396.823
-313.387

-25.329

61.860

36.531

1.628.325

278.370
123.720
-3.173.580

278.370
123.720
-2.501.105

-955.850

Az irányító szervi támogatásból a települések mőködési hozzájárulása
A települések az Ellátási és Támogatási Szerzıdés szerinti mőködési hozzájárulást
fizetik. A Támogatási Szerzıdés szerinti mőködési hozzájárulást a települések a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához befizették, azonban Veszprém
település két havi hozzájárulását - 17.214 e.Ft-ot - irányító szervünk visszatartotta,
intézményünk részére a kiutalás 2012. december 31-ig nem történt meg.
A kiutalatlan intézményi támogatás, mint finanszírozásból származó korrekció
intézményünk módosított pénzmaradványánál számbavételre került.

1.2. Intézményi mőködési bevételek
Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Összesen:

Eredeti
elıirányzat
(eFt)
167.927
2.252
2.245
2.857
2.985
933
2.191
2.280
137

Módosított
elıirányzat
(eFt)
201.533
2.686
2.380
2.962
3.153
933
3.199
2.280
263

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
%-a

201.863
2.738
2.271
3.056
3.187
876
3.243
2.304
337

110,16
101,94
95,42
103,17
101,08
93,89
101,38
101,05
128,14

0
0
183.807

375
137
219.901

369
160
220.404

98,4
116,79
100,23

A kistérség településein az intézményi mőködési bevételek kizárólag intézményi
térítési díjból és áfa bevételbıl tevıdnek össze.

Veszprémben
realizálódtak:

az

intézményi

Bevétel jogcíme
Szolgáltatások bevétele
Bérleti és lízing díj
bevételek
Int. ellátási díj bevétele
Alkalmazottak tér.díj
bevétele
Kártérítés bevétele
ÁH-n kívülre
továbbszámlázott
közvet.szolg. bevétele
Kamat bevételek
ÁFA bevételek,
visszatérülések
Összesen:

mőködési

bevételek

Eredeti
Módosított
elıirányzat elıirányzat
(eFt)
(eFt)
1.764
3.614
1.075
1.075

az

alábbi

jogcímeken

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
%-a

3.909

108,1

1.077

100,2

159.497
6.833

189.161

189.688

100,3

6.833

6.931

101,4

0

166

166

100,0

211

2.991

3.037

101,6

300
14.127

650

631

97,1

15.411

14.965

97,1

219.901

220.404

100,2

183.807

Alaptevékenység bevételei eredeti elıirányzataként az idısek otthonai egyszeri
befizetések összege nem szerepel. Év közben a Völgyikút u. 2. sz. alatti Idısek
Otthonában 10 lakóegység (emeltszintő férıhely), a Török Ignác u. 10. sz. alatti
Idısek Otthonában 3 férıhely üresedett meg.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/B.
§ (2) bek. értelmében az emeltszintő férıhely igénybevétele esetén fizetendı
egyszeri hozzájárulás összegének 10%-át a fenntartónak elkülönítetten kell kezelnie,
az e törvényben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesíthetısége
érdekében.
Az egyszeri hozzájárulás 10%-ának befizetése után az Idısek Otthonaiban 24.705
e.Ft többletbevétel realizálódott.

Az egyszeri hozzájárulás összegével két alkalommal kezdeményeztünk elıirányzat
módosítást. A bevételi többlethez kapcsolódóan 4.001e Ft-tal felhalmozási, 20.704
e.Ft-tal dologi kiadás elıirányzat módosítását kezdeményeztük.

A Török Ignác u. 10. sz. alatti Idısek Otthona fızıkonyhájának szabad kapacitása
terhére reggeli- és vacsoraszolgáltatatást biztosítunk a Máltai Szeretetszolgálat és
Egyesület Befogadás Háza Hajléktalanok Átmeneti Otthonának. Az
ételszolgáltatásból 3.909 e.Ft bevételünk realizálódott.
Továbbszámlázott szolgáltatásként a Völgyikút u. 2.sz. alatti ház bérlıinek víz-,
távhı- és melegvíz szolgáltatás díjai, a nyilvános telefonkészülékek díjai, valamint az
1/2000. SzCsM rendelet 52.§(2)bek. alapján összeállított alap-gyógyszerkészlet
körébe tartozó gyógyszereken túlmenıen felmerülı egyéni gyógyszerszükséglet
költségének megtérítése jelentkezett.
Egyéb mőködési bevételeink a Völgyikút u. 2. sz. alatti bérlık által fizetett díjból, és
biztosító által fizetett kártérítésbıl adódtak. Az elızı évekhez hasonlóan
kamatbevételünk is képzıdött.
1.3. Támogatásértékő mőködési bevételek

A támogatás értékő
bevétel jogcíme
2011. évi rövidebb
idıtartamú
közfoglalkoztatási
pályázat kertében
foglalkoztatottak
támogatása (2012. január
hónapra áthúzódó)
2011. évi hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatási
pályázat kertében
foglalkoztatottak
támogatása (2012. január

Módosított
elıirányzat
(e.Ft.)

Teljesítés
(e.Ft.)

Teljesítés
%-a

237

237

100

126

126

100

hónapra áthúzódó)

Összesen:

363

363

100

1.4. Mőködési célú pénzmaradvány átvétel
2011. évben ki nem utalt, de költségvetési szervünket intézményfinanszírozás címén
megilletı költségvetési támogatás összege 3.118 e.Ft volt. Irányító szervünk az
alulfinanszírozást - a pénzmaradvány jóváhagyásával - mőködési célú
pénzmaradvány átadás
címén utalta ki.

1.5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
Az intézménynek 22 e.Ft mőködési célú pénzeszközátvételbıl származó bevétele
keletkezett. (Intézményi ellátási díjból származó túlfizetésrıl az ellátott lemondott,
az összeget az intézménynek juttatta.)

II/2. Kiadások alakulása
2.1. Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások kizárólag az intézmény veszprémi telephelyein
fordulnak elı.
A felhalmozási célú kiadások feladatonkénti részletezése:
Felújítási kiadás
FELADAT

ELİIRÁNYZAT
Módosított
Teljesítés
Eredeti
Pénzmarad- Bevételi elıirányzat
(e.Ft)
(e.Ft)
ványból
többletbıl
elıirányzat
(e.Ft)
(e.Ft)
(e.Ft)

2.sz. Idısek
Otthona
(Völgyikút u. 2.)
lakások felújítása

1.080

-

1.800

2.880

2.641

Összesen:

1.080

-

1.800

2.880

2.641

Beruházási kiadás

FELADAT

1.sz. Idısek Otthona
(Török Ignác u. 12.)
gázüzemő fızıüst
beszerzése
1.sz. Idısek Otthona
(Török Ignác u. 12.)
2 db autómata
mosógép
beszerzése
1.sz. Idısek Otthona
(Török Ignác u. 12.)
2 db számítógép +
op.rendszer
2.sz. Idısek Otthona
(Török Ignác u. 12.)
1 db számítógép +
op.rendszer
1.sz. Idısek Otthona
(Török Ignác u. 12.)
fénymásológéphez
hálózati kártya
beszerzés

Összesen:

ELİIRÁNYZAT
Módosít
Teljesíté
ott
Eredeti Pénzmara Bevételi
s
elıirányz d-ványból többletb elıirányz
(e.Ft)
at
at
(e.Ft)
ıl
(e.Ft)
(e.Ft)
(e.Ft)
-

-

1.296

1.296

1.296

-

-

250

250

240

-

-

437

437

437

-

-

218

218

218

-

-

-

-

51

-

-

2.201

2.201

2.242

A felhalmozási célú kiadásokat az Idısek Otthonai egyszeri hozzájárulásból
képzıdött bevételi többletünkbıl tudtuk megvalósítani. Megtörtént a 2. sz. Idısek
Otthonában az elsı alkalommal megüresedı lakások teljeskörő felújítása 2.641 e.Ft
értékben. Az Idısek Otthonaiban használt „visual Ixszoc” szoftver fejlesztése
miatt nagyobb teljesítményő számítógép és újabb operációs rendszer beszerzése
vált szükségessé. Az Idısek Otthona fızıkonyháján ebben az évben is tönkrement
egy gázüzemő fızıüst. (A berendezések nagy része az intézmény átadásától (1999tıl) mőködik, így azok folyamatos cseréje várható a következı években.

2.2. Mőködési kiadások
Személyi juttatások

Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Összesen:

Eredeti
elıirányzat
(eFt)
212.398
400
360
6.015
3.276
1.712
1.777
1.632
11

Módosított
elıirányzat
(eFt)
229.044
400
360
6.335
3.423
1.795
1.806
1.727
11

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
%-a

223.229
448
336
6.184
3.466
1.734
1.892
1.696
16

97,46
112
93,33
97,62
101,26
96,60
104,76
98,2
145,45

227.581

29
11
244.941

16
4
239.021

55,17
36,36
97,58

Veszprém személyi juttatások részletezése:

Alapilletmények
Egyéb kötelezı illetménypótlékok
Egyéb feltételtıl függı pótlékok
Részmunkaidıben foglk. rendsz. szem.
Rendszeres személyi juttatások
Jutalom (normatív)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítése díj,
túlóra
Egyéb munkavégzéshez kapcs.
juttatások
Részmunkaidıben foglalkoztat.
m.végzéshez kapcs
Munkavégzéshez kapcsolódó
juttatások
Jubileumi jutalom
Egyéb sajátos juttatások
Részmunkaidıben foglalk. sajátos
juttatásai
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Közlekedési költségtérítés
Étkezési hozzájárulás
Részmunkaidıben foglk. közalk.
szem.kapcs.
Egyéb költségtérítés és hozzájár.
Személyhez kapcs. költségtérítések
Állományba nem tartozók juttatásai
Személyi juttatások összesen:

Módosított
elıirányzat
(e.Ft.)
148029
15541
193
8478
172241
5228

Teljesítés

Teljesítés

(e.Ft.)
146551
14911
193
5697
167352
4841

%-a
99,00
95,95
100,00
67,20
97,16
92,60

7151

7163

100,17

14922

14922

100,00

1044

1044

100,00

28345

27970

98,68

4211
1552

4211
1553

100,00
100,06

28

28

100,00

5791
6310
13078

5792
6309
13078

100,02
99,98
100,00

845

845

100,00

520
20753
1914
229044

519
20751
1364
223229

99,81
99,99
71,26
97,46

Az átmenetileg üres álláshelyeken képzıdött bérmegtakarításból az eredeti
elıirányzatként tervezhetı 5.700 Ft/fı/hó étkezési hozzájáruláson felül a Szociális
Munka Napjára illetve karácsonyra adtunk Erzsébet-utalványt dolgozóinknak
összesen 60 e.Ft/fı értékben. A 2012. évben kereset-kiegészítésként fedezetére
rendelkezésünkre álló 4.041e.Ft-ból – a vezetıi tanács döntése alapján - a
többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére 9 fı havi rendszerességgel, 47 fı egy
alkalommal részesülhetett a juttatásban.
Járulékok

Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Összesen:

Eredeti
elıirányzat
(eFt)
54.794
108
97
1.540
862
452
469
430
3

Módosított
elıirányzat
(eFt)
60.112
144
121
1.627
963
492
540
456
5

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés
%-a

55.707
126
91
1.629
936
451
505
449
7

92,67
87,5
75,2
100,12
97,19
91,67
93,52
98,47
140

58.755

16
7
64.483

5
2
59.908

31,25
28,57
92,91

A járulékok teljesítése tartalmazza a személyi juttatásokhoz után elszámolt szociális
hozzájárulási adót, a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatosan elszámolt egészségügyi
hozzájárulást, a reprezentációval kapcsolatosan elszámolt egészségügyi
hozzájárulást, valamint a foglalkoztatottak részére folyósított táppénz egyharmadát
(táppénz hozzájárulást).
Veszprém munkaadót terhelı járulékok részletezése:

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségbizt. járulék
Pénzbeli egészségbizt. járulék
Munkaerıpiaci járulék
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkaadókat terhelı járulékok
összesen:
Dologi- és egyéb folyó kiadások

Módosított
elıirányzat
(e.Ft.)
4170
263
87
173
52591
2631
197

Teljesítés

Teljesítés

(e.Ft.)
3658
215
72
143
49362
2070
187

%-a
87,72
81,75
82,76
82,66
93,86
78,68
94,92

60112

55707

92,67

Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Hidegkút
Mencshely
Összesen:

Eredeti
elıirányzat
(eFt)
137.410
4.144
3.671
7.144
5.555
2.813
4.717
3.980
194

Módosított
elıirányzat
(eFt)
169.191
5.029
4.570
7.842
6.318
3.093
7.357
4.300
397

0
0
169.628

708
243
209.048

Veszprém dologi kiadásainak részletezése:
Módosított
elıirányzat
(e.Ft.)
Élelmiszer beszerzés
53364
Gyógyszerbeszerzés
3647
Irodaszer, nyomtatvány besz.
1625
Könyv beszerzés
30
Folyóirat beszerzés
285
Tüzelıanyag beszerzés
8
Hajtó- és kenıanyag beszerzés
841
Szakmai anyagok beszerzés
2344
Kisértékő tárgyi eszköz beszer.
1137
Munkaruha, védıruha beszer.
611
Egyéb anyag beszerzés
8048
Nem adatátv. célú távközl. díjak
819
Adatátviteli célú távközl. díjak
142
Egyéb kommunikációs szolg.
534
Vásárolt élelmezés
9347
Egyéb bérleti és lízingdíjak
3233
Szállítási szolgáltatás
811
Gázenergia szolgáltatás díja
8540
Villamosenergia szolg. díja
6985
Módosított

Teljesítés
(e.Ft.)

Teljesítés
%-a

166.293
5.037
3.313
7.006
5.801
1.738
6.177
3.948
447

98,29
100,16
72,5
89,34
91,82
56,19
83,96
91,81
112,59

616
176
200.552

87
72,43
95,94

Teljesítés Teljesítés
(e.Ft)
(e.Ft)
53356
3646
1608
18
281
6
830
2340
1125
598
6156
809
132
509
9340
3223
803
8372
6973

99,99
99,97
98,95
60,00
98,60
75,00
98,69
99,83
98,94
97,87
76,49
98,78
92,96
95,32
99,93
99,69
99,01
98,03
99,83

Teljesítés Teljesítés

Távhı- és melegvíz szolg. díja
Víz- és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai
Egyéb
üzemeltetési,
fenntartási
kiadások
Vásárolt közszolgáltatások
Áht-n kívülre továbbszáml. belf.szolg.
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
Általános forgalmi adó kiadások
Belföldi kiküldetés
Reprezentációs
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Munkáltató
által
fizetett
szem.jövedelemadó
Rehabilitációs hozzájárulás
Helyi adók, díjak
Egyéb díjak, befizetések
Egyéb folyó kiadások
Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások összesen:

elıirányzat
(e.Ft.)
7908
4803
4487

(e.Ft)

(e.Ft)

7810
4772
4462

98,76
99,35
99,44

5174

5152

99,57

1642
2991
235
28945

1641
3096
215
28945

99,94
103,51
91,49
100,00

1103
318
159957

1091
308
157617

98,91
96,86
98,54

3594

3061

85,17

4635
280
725
9234

4635
271
708
8675

100,00
96,79
97,66
93,95

169191

166292

98,29

II/3. Pénzmaradvány alakulása
Pénzmaradvány felhasználás
Az intézmény 2012.évben jóváhagyott pénzmaradványa 20.626 e.Ft, melynek
településenkénti összege az alábbi volt:
Település
Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentistván
Összesen:

Jóváhagyott
pénzmaradvány
összege (eFt)
16.504
413
627
697
326
964
298
755
42
20.626

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:
Személyi juttatás maradványa: 7.125 e.Ft
Település
Veszprém
Herend
Tótvázsony

Felhasználás
Kötelezettségvállalással terhelt személyi
juttatásra (2011.éves beszámoló szerint)
Jutalom és helyettesítés fedezete
Helyettesítés fedezetére
Helyettesítés fedezetére
Összesen:

Összeg
(e.Ft)
1.946
5.004
80
95
7.125

Járulékok maradványa: 1.925 e.Ft., melynek felhasználása településenként a
személyi juttatások vonzataként történt.

Dologi kiadás és egyéb dologi jellegő kiadás maradványa 11.576 e.Ft
Település
Veszprém

Felhasználás

Eredeti elıirányzatként nem tervezhetı
kiadásokra
Egyéb dologi jellegő kiadásokra
Márkó
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Bánd
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Herend
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Egyéb dologi jellegő kiadásokra
Szentgál
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Egyéb dologi jellegő kiadásokra
Papkeszi
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Nagyvázsony
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Egyéb dologi jellegő kiadásokra
Tótvázsony
Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Egyéb dologi jellegő kiadásokra
Királyszentistván Étkezési szolgáltatásra és egyéb dologi kiadásra
Összesen:

Összeg
(e.Ft)
6.019
1.658
413
627
566
29
307
19
11
288
10
624
10
42
10.623

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása 2012. évben nem történt meg
maradéktalanul minden településen. Papkeszin 953 e.Ft.tartalékot viszünk át 2013.
költségvetési évre.

2012. év végén a - pénzmaradvány kimutatás szerinti pénzmaradvány településenként az alábbi:
Település

Veszprém
Márkó
Bánd
Herend
Szentgál
Papkeszi
Nagyvázsony
Tótvázsony
Királyszentist
ván
Hidegkút
Mencshely

módosított

Tárgyévb
en
elszámolt
összes.
bevétel

Tárgyévb Tárgyévi Finanszíro Költségve
en
helyesb.
zás-ból
tési
elszámolt pénzmarad származó pénzmara
összes
vány
korrekció
d-vány
kiadás
(bevétel –
(eFt)
(eFt)
kiadás)
446.544.29 450.110.98
-3.566.689
17.214
13.648
1
0
5.625.113 5.610.440
14.673
15
4.941.871 3.739.708
1.202.163
1.202
15.898.404 14.819.799 1.078.605
1.079
10.738.510 10.202.216
536.294
536
4.368.796 3.922.864
445.932
446
9.746.947 8.574.086
1.171.861
1.172
6.507.706 6.092.230
415.476
415
486.611

470.581

747.049
636.912
283.824
182.619
505.889.12 204.363.43
2
5

16.030

16

110.137
101.205
1.525.687

110
101
18.740

17.214

A pénzmaradványt az alábbi kötelezettség terheli:
2012. évre megtervezett felmentési idıre járó juttatás
és járulékai (az elszámolása áthózódik 2013.évre)

580 e.Ft

Intézményvezetı részére 2012. decemberben kifizetett jutalom
és járulékai

298 e.Ft

Tárgyévi költségvetést terhelı szállítói tartozások:

861 e.Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (tér.díj túlfizetések)

380 e.Ft

Összesen:

2.119 e.Ft

II/4. Vagyon alakulása
Eszközök
és
Változás források
eFt-ban értékének
alakulása
%-ban

Elızı évi
E Ft

Tárgyévi
E Ft

17945

17997

52

100,29

17945
1432
102

17997
1272

52
-160
-102

100,29
88,83
0

15121

11624

-3497

76,87

12919

1507

-11412

11,66

29574

14403

-15171

48,7

47519

32400

-15119

68,18

386507
-371614

386507
-370798

0
816

100
99,78

D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN

14893

15709

816

105,48

I. Költségvetési tartalék
II. Eredménytartalék
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
I.
Hosszú
lejáratú
kötelezettségek
II.
Rövid
lejáratú
kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
F.
KÖTELEZETTSÉGEK
ÖSSZESEN
FORRÁSOK
ÖSSZESEN

19456

2479

-16977

12,74

19456

2479

-16977

12,74

4586

3560

-1026

77,63

8584

10652

2068

124,09

13170

14212

1042

107,91

47519
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Megnevezés

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III.
Befektetett
pénzügyi
eszközök
IV.
Üzemeltetésre
átadott
eszközök
A. Befektetett eszközök
I. Készletek
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III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
B.
FORGÓESZKÖZÖK
ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)

1. Tartós tıke
2. Tıkeváltozások
3. Értékelési tartalék

(D+E+F)
A mérlegtételekhez szükséges indokolások:
Az intézmény eszközeinek és forrásainak változása - 15.119 e.Ft volt 2011 évrıl
2012. évre, ami 31,82 %-os csökkenésnek felel meg. A csökkenés a vagyon belsı
összetételében is kimutatható változást eredményezett.
Tárgyi eszközök értékének minimális növekedése bizonyítja, hogy az
elhasználódás és a selejtezés miatti eszköz-érték csökkenésnek megfelelı értéket
tudtunk felhalmozásra fordítani.
A követelések állományának „0”-ra csökkenése a fizetési fegyelem kedvezı
alakulását támasztja alá.
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenésének mértéke a dolgozók egy
havi nettó illetményének megfelelı összeg. 2011. évben a december havi (január
3-án esedékes) illetmények pénzügyi teljesítése december utolsó munkanapján
megtörtént és így szerepel az aktív pénzügyi elszámolások elızı évi
egyenlegében. A 2012. december havi (2013. január 3-án esedékes) illetmények
pénzügyi teljesítése 2013. január 3-án a Magyar Államkincstár útján történt.
A tartalék mértékének csökkenését a pénzmaradványnál részleteztük.
A rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói tartozások) csökkenése az év végi
teljesítés kedvezıbb ütemezését tükrözi. Az egyéb passzív pénzügyi
elszámolások növekedésének oka, hogy Herend település 2.500 e.Ft következı
évi mőködési hozzájárulás elıleget fizetett, melynek a végleges bevételi jogcímen
történı elszámolása 2013. évben történik meg.
Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása 2012. évben
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Intézményünkben az immateriális javak (szellemi termékek) elhasználódási szintje a
2011. évhez hasonlóan 100 %-os. A gépek, berendezések eszközcsoport
elhasználódási szintje nem romlott az elızı évihez képest (2011. évben szintén 89
%-os volt). A jármővek elhasználódási szintje évrıl évre emelkedik, mivel mindkét
gépkocsit 2008. évben helyeztünk üzembe. 2011. évben az immateriális javak, tárgyi
eszközök elhasználódási szintje 78%-os volt, így összességében az elhasználódási
szint mindössze 1% ponttal romlott.

Veszprém, 2013. április 9.

Kisné Lovasi Mária
intézményvezetı

Marton Andrea
gazd.vezetı

Melléklet a 157/2013. (V.31.) határozathoz
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának egységes szerkezető
módosítása
A Társulási Megállapodás 4. pontjában felsorolt települési önkormányzatok
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény
88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a
társult települések lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél
teljesebb körben jussanak hozzá, testületeik döntése alapján Társulási
Megállapodást kötnek.

1.

A Társulás neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
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A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás)
székhelye: Veszprém, Óváros tér 9.

3.

A Társulás jogelıdje a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulása.

4.

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje:
Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fı u.33., Kulcsár Miklós
polgármester
Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petıfi u. 60., Schindler László
polgármester
Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.1, Fiskál János
polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31., Köbli
Miklós polgármester
Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fı u.10., Kiss Árpád
polgármester
Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u.97., Vajai László
polgármester
Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fı u.67., Pénzes Erzsébet
polgármester
Királyszentistván Község Önkormányzata 8195 Királyszentistván, Fı u. 3234., Kıszegi Ilona polgármester
Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5.,
Hartmann Antal polgármester
Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fı u.21., dr. Loványi
Róbert polgármester

Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.,
Vigh-Krupla Orsolya polgármester
Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7.,
Sövényházi Balázs polgármester
Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi, Fı út 42., Ráczkevi Lajos
polgármester
Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fı u.32., Kertész Lajos polgármester
Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57., Bikádi László
polgármester
Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fı u. 11., Istvánfalvi Sándor
polgármester
Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., Magasi
János polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
Porga Gyula polgármester
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fı u.57., Fertig
József polgármester
Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Fésüs Sándor
polgármester
Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fı u.58., Rákos Margit
polgármester
5.

A társulás tagjainak lakosságszámát a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a
társulási tagnyilvántartás tartalmazza.
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A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök felsorolása Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint:
6.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások,
6.2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások.
A Társulás alaptevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje szerint a
megállapodás 2. melléklete tartalmazza:

7.
8

A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.

A Társulás biztosítja a fenntartásában mőködı Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a)
az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Bánd, Eplény Herend, Hidegkút,
Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Papkeszi, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém közigazgatási területén,
b)
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Herend, Nagyvázsony
Papkeszi, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,
c)
a jelzırendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Veszprém
közigazgatási területén 2013. június 30-ig,

d)
e)

a nappali ellátás szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,
az ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a társulásban résztvevı
tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést.

10. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában mőködı Göllesz Viktor Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Gondozóháza költségvetési szerv által a felnıtt értelmi
fogyatékosok nappali ellátását biztosítja Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Márkó, Nemesvámos, Papkeszi, Sóly, Szentgál Tótvázsony,
Veszprémfajsz települések közigazgatási területén élı lakosokra kiterjedıen.
11. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában mőködı Családsegítı Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv
által biztosítja a családsegítés szociális alapszolgáltatást Barnag, Hidegkút,
Eplény, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Tótvázsony,
Veszprémfajsz, Vöröstó települések közigazgatási területén.
12. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában mőködı Családsegítı Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv
által biztosítja: a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti gondozását
Barnag, Eplény, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi,
Pula, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vöröstó települések közigazgatási területén.
13. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában mőködı Egészségügyi Alapellátási
Intézmény költségvetési szerv által biztosítja:
a) a sürgısségi egészségügyi alapellátást (központi háziorvosi ügyeletet) Eplény
közigazgatási területén,
b) a védınıi szolgálatot Eplény közigazgatási területén.
14.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a
társult tagok polgármesterei. A tagot a Társulási Tanács ülésén a
polgármester által meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazás
érvényességéhez a képviselı-testület hozzájárulása szükséges.
14.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,

b) a Társulási Megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által meghatározott
esetben,
c) a Társulás Tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára,
annak kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül,
d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott
esetben a kormányhivatal vezetıjének indítványára, a törvényben
meghatározott módon
14.3. A
Társulási
Tanács
összehívására
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó, az ülés
elıkészítésére, az elıterjesztések tartalmi és formai elemeinek
meghatározására vonatkozó rendelkezéseket a Társulás Szervezeti és
Mőködési Szabályzata tartalmazza.
14.4. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte esetén elnökhelyettes
vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetére Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó.
14.5. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhelytelepülés polgármestere
hívja össze. Az alakuló ülésre elıterjesztést kell benyújtani az elnök
megválasztására vonatkozóan. Az alakuló ülésen, vagy azt követı
ülésen kerül sor a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadására.
15. A Társulási Tanács elnökét, és elnökhelyettesét a Társulási Tanács saját
tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.
Az elnök személyére a Tanács tagja tehet javaslatot. A javaslatot meg
kell küldeni a Társulás székhelye szerint önkormányzat
polgármesterének, aki gondoskodik az alakuló ülésre az elıterjesztés
elkészítésérıl.
16. Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét elnökhelyettes látja el.
17. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai
sorából elnökhelyettest választ, elnökhelyetteseket választhat Az elnökhelyettes
személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot.
18. A Társulási Tanács tagjait megilletı szavazatok száma: településenként
egy szavazat.

18.1. Az egyszerő többséget igénylı döntés meghozatalára Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó.
18.2. A minısített többséget igénylı döntés meghozatalára Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó.

19. Minısített többség szükséges Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben meghatározott eseteken kívül:
a) pénzügyi hozzájárulást igénylı pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
tagi hozzájárulás meghatározásához,
b) a társulás által fenntartott költségvetési szerv mőködtetéséhez történı
intézményi hozzájárulás meghatározásához,
b) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,
c) normatív határozat elfogadásához,
d) adósságrendezési eljárás megindításához,
e) a megállapodásban meghatározott kérdésekben
20. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
21. A Társulás által alapított, vagy megállapodás alapján irányítása alá
tartozó költségvetési szerv irányítására az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadóak.
22. Új költségvetési szerv alapítása esetén a Társulási Tanácsnak az alapító
okirat kiadásáról, tartalmának megállapításáról szóló határozata
érvényességéhez a Társulás tagjai képviselı-testületeinek minısített
többséggel hozott döntése szükséges.
23. A 21. pont szerinti költségvetési szerv megszüntetése esetén a Társulási
Tanácsnak
a
megszüntetı
okirat
kiadásáról,
tartalmának
megállapításáról szóló határozata érvényességéhez a Társulás tagjai
képviselı-testületeinek minısített többséggel hozott döntése szükséges.
24. A 21. pont szerinti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról
szóló társulási tanácsi határozat érvényességéhez a Társulás tagjai
képviselı-testületeinek minısített többséggel hozott döntése szükséges,

ha a módosítás a költségvetési szerv székhelyére, közfeladatára,
mőködési körére irányul.
25.1. A társulás fenntartása, mőködtetése érdekében 2013.évben a tagok
pénzügy hozzájárulás teljesítésére nem kötelesek
25.2. Amennyiben a társulás fenntartása, mőködtetése érdekében szükséges a
tagok hozzájárulása, a tagok a Többcélú Társulás mőködési költségeihez,
valamint a megállapodásban meghatározott, valamennyi tag számára ellátott
feladat ellátásának költségeihez az önkormányzati folyó évi költségvetési éve
tervezésében szereplı népességszám után számított lakosságszámuk
arányában járulnak hozzá.
25.3. A mőködés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a
Társulási Tanács állapítja meg.
25.4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két
részletben történik: az elsı részlet március 30. napjáig, a második részlet
szeptember 30. napjáig esedékes.
25.5. A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás számlájára.
25.6. Dönthet a Társulási Tanács pótbefizetésrıl is. A döntéshez minısített
többség szükséges.
26.1. A 20. pont szerinti költségvetési szerv mőködtetésének,
üzemeltetésének, az általa ellátott közfeladatok biztosításának forrása
a feladatellátásra a központi költségvetésérıl szóló törvényben
meghatározott normatíva, feladatfinanszírozásra átadott összeg, az
ellátott által fizetett személyi térítési díj, és a feladatellátást igénybe
vevı tag részérıl fizetendı, a személyi térítési díj és intézményi
térítési díj közötti különbözet.
26.2. A tag részérıl a 26.1. pont szerint fizetendı intézményi hozzájárulást
az érintett tag a költségvetési szerv adatközlése és értesítése alapján
fizeti meg.
26.3. Az intézményi hozzájárulást a Társulás tagjai az éves
költségvetésükben biztosítják. Az intézményi hozzájárulás átutalására
a tárgyév elsı negyedévében egyösszegben, azt követıen havonta
kerül sor.

26.4. Dönthet a Társulási Tanács a költségvetési szerv mőködtetése
érdekében pótbefizetésrıl is. A döntéshez minısített többség
szükséges.
27.1. A Társulás mőködésének és gazdálkodásának ellenırzését a Pénzügyi
Bizottság végzi.
27.2. Figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, vagyonváltozás alakulását, értékét,
ellenırzi a költségvetési szervnél a bizonylati fegyelem, bizonylati rend
megtartását
27.3. Ellenırzési tevékenysége ellátása során szerzett tapasztalatairól évente
legalább kétszer: az éves zárszámadás, és a féléves beszámoló tárgyalásakor
tájékoztatja a Társulási Tanácsot.
28. A Társulás mőködésérıl évente egy alkalommal beszámol a tag képviselıtestülete elıtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a
zárszámadás elfogadását követıen.. A beszámoló magában foglalja a Társulás
által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.
29.1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi
szolgáltatójuk felé azonnali beszedési megbízás- inkasszó-teljesítésére
felhatalmazást adnak arra az esetre, ha a társulás fenntartásával,
mőködtetésével, vagy a társulási fenntartású költségvetési szerv
mőködtetésével, a közfeladat ellátásával kapcsolatos fizetési
kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére nem tesznek eleget.
29.2. Abban az esetben, ha a Társulás tagja fizetési kötelezettségét nem
teljesíti a Megállapodásban,fizetési adatközlésben- értesítésben
meghatározott határidıre, a Társulási Tanács elnöke a határidı
lejártát követı 15 napon belül írásban - 8 napos fizetési határidıvel felszólítja a teljesítésre.
29.3. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a felszólításban kitőzött
határidıig sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Társulási Tanács
elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a
követelésre.
30.1. Ha az azonnali beszedési megbízás- inkasszó-nem volt sikeres, és a
tag Társulással szemben fennálló tartozása már legalább 60 napja
lejárt, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhetı.

30.2. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésérıl a Társulási Tanács
minısített többséggel dönt.
31.1. A Társulás vagyona:
a) feladatellátáshoz a társult tag által a Társulás rendelkezésére
bocsátott vagyontárgy,
b) más forrásból a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyontárgy,
c) közös beruházások, fejlesztések révén létrejövı vagyontárgy,
vagyonszaporulat, mely a társulás tulajdonát képezi,
d) pályázati úton megszerzett vagyontárgy, mely a társulás tulajdonát
képezi,
e) a Társulás döntésével szerzett vagyontárgy,
f) a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyontárgy.
31.2. A Társulás vagyonát a Társulás által meghatározott, társulási tanácsi
határozatban rögzített céltól eltérıen használni, hasznosítani nem
lehet.
31.3. A kistérségi feladatellátás érdekében pályázati forrásból létrehozott
vagyon – az aktiválást követıen – ingatlanvagyon esetében tíz évig,
más vagyon esetében öt évig nem idegeníthetı el, kivéve, ha
a) az elidegenítést mőszaki vagy a feladatellátással kapcsolatos okok teszik
szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon
közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, melyhez az
elidegenítést megelızıen az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy
b) az adott közszolgáltatás társulás általi ellátásának megszőnése esetén,
amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot
a továbbiakban ellátó társult tag t tulajdonába kerül.
31.4. A társulási tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács
gyakorolja. A társulás tulajdonát képezı vagyontárgy elidegenítéséhez
a Társulási Tanács minısített többségő döntése szükséges.
31.5. Ha annak a közfeladatnak az ellátásáról, amelyre tekintettel a tag a
vagyontárgyat a Társulás rendelkezésére bocsátotta, már nem a

Társulás gondoskodik, a vagyontárgyat a tulajdonos tag birtokába kell
adni.
31.6. Ha a társulás tulajdonában lévı vagyontárgy, vagy annak egy része a
Társulási Megállapodásban rögzített közfeladat ellátásához már nem
szükséges, a Társulási Tanács dönthet arról, hogy a vagyontárgyat
hasznosítani kell. A hasznosítási eljárás lefolytatására, és a szerzıdés
megkötésére a Társulási Tanács elnöke jogosult. A jogügyletrıl a
Társulási Tanács következı ülésén tájékoztatást ad.
31.7. A társulás megszőnése esetére a társulási vagyon kiadására
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényrendelkezése az
irányadó.
31.8. A társulásból történı kiválás, kizárás esetén a kivált, kizárt tag
tulajdonában lévı vagyontárgy visszaadásának idıpontját, és a
használati díjat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezése figyelembe vételével a Társulási Tanács minısített
többségő döntésével határozza meg.
31.9. A 31.1. pontban meghatározott vagyontárgyakat érintıen a Társulási
Tanács elnöke jogosult megkötni a vagyontárgyak üzemeltetésével,
fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos, értékének megırzésére
irányuló szerzıdéseket, az értéknövelı beruházás elhatározásához a
Társulási Tanács döntése szükséges.
40.1. Amennyiben a Társulás részben központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás a Társulásból
kiváló tagot nem jogosítja fel arra, hogy a társulási tanácsi döntéssel
megvalósuló beruházáshoz a társulási tanácsi határozatában rögzített
önkormányzati támogatást ne fizesse meg.
40.2. A kiváló és kizárt tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak
és az alaptıke elhelyezési pénzpiaci mőveletekbıl származó
bevételeinek a társulási célú végleges juttatásokkal csökkentett
összege. Végleges juttatásnak minısül: a Társulási Tanács döntése
alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, így különösen.
közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége,
kifizetett megbízási díj.,vagy az erre tekintettel fizetett tagi
hozzájárulás.

40.3. A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után
megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített
hozzájárulásaik arányában a végleges juttatások arányos részének,
valamint a tag részérıl meg nem fizetett végleges juttatások
figyelembe vételével osztják fel.
40.4. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös
tulajdonát vagyonfelosztási szerzıdésben osztják fel, melyben:
a) meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást
b) vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának
mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez.
40.5. A tagot megilletı tulajdoni részesedés megállapítása a
vagyonfelosztási szerzıdésben a 40.3, és a 40.4. a-b.pont alapján
történik.
40.5. A Társulás megszőnésekor a tag által rendelkezésre bocsátott
vagyontárgy visszaadása és a közös tulajdon megszőntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok, és a közszolgáltatások
ellátását veszélyeztesse.
40.6. A közös tulajdon megszőntetése és az ebbıl származó vagyoni
igények kielégítése során, ezért a volt társult tagok olyan polgári jogi
megoldásokat alkalmaznak (késıbbi, halasztott fizetés, csere stb.),
amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.
40.7. A közös tulajdont érintı elszámolás elfogadásáig a közfeladatok
ellátása érdekében a volt társult tagok biztosítják a feladatot ellátó és
átvállaló természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos mőködtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg,
azzal, hogy öt év elteltével a tulajdonos jogosult egyoldalúan
felmondani a bérleti, vagy haszonkölcsön szerzıdést.

41. A társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott közszolgáltatások
térítési díját érintıen a társult tagok megállapodnak abban, hogy a térítési díj
megállapításáról 2013.december 31-ig Papkeszi Községi Önkormányzat alkot
önkormányzati rendeletet, 2014.január 1-tıl a székhely település
önkormányzata alkot önkormányzati rendeletet.

42. Az egyik társult tag részérı saját költségvetési szerve által másik tag részére
nyújtott közszolgáltatás feltételeit az érintett tagok külön megállapodásban
rendezik, mely megállapodást évente legkésıbb április 30-ig felülvizsgálják. A
megállapodást rendes felmondással felmondani hat hónappal korábban a
költségvetési év végére lehet.

43. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni, ha a társult tag korábban arra nem tartott igényt, csak akkor
lehet, ha a mőködési engedély módosításával összefüggı személyi, tárgyi
feltételek megteremtése a feladatellátásban már résztvevı tagok részére
többletkötelezettséggel sem az egyszeri, sem a rendszeres kiadásokat érintıen
nem jár, vagy a feladatellátást igénylı tag a többletköltségek finanszírozást
átvállalja.

44. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatás
biztosítását felmondani 90 nap felmondási idıvel a költségvetési év végére
lehet.

45. A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanácsnál.- minısített
többséggel hozott döntésével - a tag is kezdeményezheti. A Társulási
Megállapodás módosítását indítványozó társulási tanácsi határozatot a Társulás
elnöke megküldi a tagoknak döntéshozatal céljából.

46. A Társulás tagjának kizárására akkor kerülhet sor, ha felróható magatartásával
veszélyezteti a társulás céljainak megvalósítását, így különösen, ha a társulás
fenntartásával, a társulási fenntartású költségvetési szerv mőködıképességének
biztosításával kapcsolatos fizetési kötelezettségének felróható módon nem tesz
eleget, vagy képviselıje legalább hat hónapon keresztül nem vesz részt a
Társulási Tanács ülésén.

47. A társulásból kiválni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezéseinek figyelembe vételével, általában a naptári év utolsó napjával
lehet, kivéve, ha a kiválást kezdeményezı tag elfogadja, hogy a kiváló tagot
megilletı vagyontárgyról, vagyoni részesedésrıl szóló döntés, a kiválás
idıpontjától függıen, az éves zárszámadással, vagy a féléves beszámolóval
egyidıben történik.

48. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból
eredı vitás kérdéseket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják
rendezni.

49. A Társulás munkaszervezeti feladatait Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala látja el.
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Záradék
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
egységes szerkezető módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselıtestületei 2013.június 30-i hatállyal a fentiek szerinti testületi ülésükön az
alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá:
Önkormányzat neve

határozata

polgármester neve, aláírása

1. melléklet

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

*

Tag neve, székhelye:
Barnag Község Önkormányzata
8291 Barnag, Fı u.33.
Bánd Község Önkormányzata
8443 Bánd, Petıfi u. 60.
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Hajmáskér Község
Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.
Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fı u.10.
Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth u.97.
Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fı u.67.
Királyszentistván Község
Önkormányzata
8195 Királyszentistván, Fı u. 3234.
Márkó Község Önkormányzata
8441 Márkó,
Padányi Bíró M. tér 5.
Mencshely Község
Önkormányzata
8271 Mencshely, Fı u.21.
Nagyvázsony Község
Önkormányzata
8291 Nagyvázsony,
Kinizsi u. 96.
Nemesvámos Község
Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
Papkeszi Községi Önkormányzat
8183 Papkeszi, Fı út 42.
Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fı u.32.
Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth L. u. 57.
Szentgál Község Önkormányzata
8444 Szentgál, Fı u. 11.
Tótvázsony Község
Önkormányzata

A lakosságszám 2013. január 1-jén

lakosság
száma*

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Belépés
idıpontja

A Társulási
Tanácsban
képviseli
(polgármester)

153

2005.05.05.

Kulcsár Miklós

704

2005.05.05.

Schindler László

557

2013.01.01.

Fiskál János

3084

2005.05.05.

Köbli Miklós

684

2005.05.05.

Kiss Árpád

3521

2005.05.05.

Vajai László

448

2005.05.05.

Pénzes Erzsébet

519

2005.05.05.

Kıszegi Ilona

1270

2005.05.05.

Hartmann Antal

268

2005.05.05.

Dr. Loványi Róbert

1811

2005.05.05.

Vigh-Krupla Orsolya

2750

2005.05.05.

Sövényházi Balázs

1631

2005.05.05.

Ráczkevi Lajos

209

2005.05.05.

Kertész Lajos

491

2005.05.05.

Bikádi László

2897

2005.05.05.

Istvánfalvi Sándor

1353

2005.05.05.

Magasi János

17.
18.
19.
20.

8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fı u.57.
Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth u. 18.
Vöröstó Község Önkormányzata
8291 Vöröstó, Fı u.58.
Társulás összlakosságszáma:

57.867

2005.05.05.

Porga Gyula

249

2005.05.05.

Fertig József

662

2005.05.05.

Fésüs Sándor

99

2005.05.05.

Rákos Margit

81.227
2.melléklet

A Társulás által ellátott szakfeladatokról az államháztartás szakfeladat rendje szerint
1.alaptevékenysége: 841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
További alkalmazott szakfeladatok:
2. 829000-1
3. 841169-1

Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások

4. 862102-1

Háziorvosi ügyeleti ellátás

5. 881011-1

Idısek nappali ellátása

6. 889201-1

Gyermekjóléti szolgáltatás

7. 889921-1

Szociális étkeztetés

8. 889922-1

Házi segítségnyújtás

9. 889923-1

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

10. 889924-1 Családsegítés
11. 889925-1 Támogató szolgáltatás
12 .890441-1 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
13. 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítı
közfoglalkoztatása

támogatásra

jogosultak

hosszabb

14 .890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai:
1.841901-9
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
2.841907-9
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

idıtartamú

Melléklet a 158/2013. (V.31.) határozathoz
1. melléklet

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI
SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei elhatározzák,
hogy Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján, az Észak-balatoni térség szilárd
hulladék kezelési feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló
közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös
érdekérvényesítés elısegítése jegyében

1. Ábrahámhegy Község
Önkormányzata
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.)
képviseli: Vella Zsolt polgármester
lakosok száma: 546 fı

képviseli: Baky György polgármester
lakosok száma: 1 369 fı

4. Alsóörs Község Önkormányzata
(8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7.)
képviseli: Hebling Zsolt polgármester
lakosok száma: 1 489 fı

12. Bakonynána Község
Önkormányzata
(8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.)
képviseli: Simonné Rummel Erzsébet
polgármester
lakosok száma: 1 016 fı
13. Bakonypölöske Község
Önkormányzata
(8457 Bakonypölöske, Petıfi Sándor u.88.)
képviseli: Ulaki Béla polgármester
lakosok száma: 423 fı

10. Bakonyjákó Község Önkormányzata
(8581 Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc tér 9.)
képviseli: Takácsné Tompos Rita
2 .Adorjánháza Község Önkormányzata polgármester
(8497 Adorjánháza, Fı u. 26.)
lakosok száma: 726 fı
képviseli: Marton Dezsı polgármester
lakosok száma: 492 fı
11. Bakonykoppány Község
Önkormányzata
3 Ajka Város Önkormányzata
(8571 Bakonykoppány, Petıfi Sándor u.
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)
24.)
képviseli: Schwartz Béla polgármester
képviseli: Tekán István polgármester
lakosok száma: 31.818 fı
lakosok száma: 238 fı

5. Apácatorna Község Önkormányzata
(8477 Apácatorna, Kossuth Lajos u. 18.)
képviseli: Kovács Béla polgármester
lakosok száma: 208 fı
6. Aszófı Község Önkormányzata
(8241 Aszófı, Árpád u. 2.)
képviseli: Bors János polgármester
lakosok száma: 385 fı

14. Bakonyszőcs Község
Önkormányzata
(8572 Bakonyszőcs, Kossuth Lajos u. 1.)
képviseli: Oláh Kálmán Géza polgármester
lakosok száma: 374 fı

7. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata
(8258 Badacsonytomaj, Fı utca 2.)
képviseli: Krisztin N. László polgármester 15. Balatonakali Község
Önkormányzata
lakosok száma: 2 414 fı
(8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u. 45.)
képviseli: Koncz Imre polgármester
8. Badacsonytördemic Község
lakosok száma: 724 fı
Önkormányzata
(8263 Badacsonytördemic, Hısök útja 12.)
16. Balatonalmádi Város
képviseli: Vollmuth Péter polgármester
Önkormányzata
lakosok száma: 964 fı
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)
képviseli: Keszey János polgármester
9. Bakonybél Község Önkormányzata
lakosok száma: 8 738 fı
(8427 Bakonybél, Jókai Mór u. 2.)

lakosok száma: 577 fı
17. Balatoncsicsó Község
25. Balatonudvari Község
Önkormányzata
Önkormányzata
(8272 Balatoncsicsó, Fı u. 25.)
(8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.)
képviseli: Schumacher József polgármester képviseli: Szabó László polgármester
lakosok száma: 196 fı
lakosok száma: 363 fı
18. Balatonederics Község
Önkormányzata
(8312 Balatonederics, Kossuth Lajos u. 84.)
képviseli: Tóth Péter polgármester
lakosok száma: 1 139 fı

26. Bánd Község Önkormányzata
(8443 Bánd, Petıfi Sánor u. 60.)
képviseli: Schindler László polgármester
lakosok száma: 655 fı

27. Barnag Község Önkormányzata
19. Balatonfüred Város Önkormányzata (8291 Barnag, Fı u. 23.)
képviseli: Kulcsár Miklós polgármester
(8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.)
lakosok száma: 141 fı
képviseli: Dr. Bóka István polgármester
lakosok száma: 13 239 fı
28. Bazsi Község Önkormányzata
20. Balatonfőzfı Város Önkormányzata (8352 Bazsi, Fı u. 91.)
(8184 Balatonfőzfı, Nike körút 1.)
képviseli: Szentes László polgármester
képviseli: Marton Béla polgármester
lakosok száma: 452 fı
lakosok száma: 4 278 fı
29. Bodorfa Község Önkormányzata
21. Balatonhenye Község
(8471 Bodorfa, Szabadság u. 30.)
képviseli: Kardos Róbert polgármester
Önkormányzata
(8275 Balatonhenye, Kossuth Lajos u. 54.) lakosok száma: 129 fı
képviseli: Szalai István polgármester
lakosok száma: 144 fı
30. Borszörcsök Község
Önkormányzata
22. Balatonrendes Község
(8479 Borszörcsök, Petıfi Sándor u. 198.)
Önkormányzata
képviseli: Modori László József
(8255 Balatonrendes, Fı u. 1.)
polgármester
képviseli: Fuchs Henrik polgármester
lakosok száma: 430 fı
lakosok száma: 159 fı
31. Borzavár Község Önkormányzata
23. Balatonszepezd Község
(8428 Borzavár, Fı u. 43.)
Önkormányzata
képviseli: Dócziné Belecz Ágnes
(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.)
polgármester
képviseli: Márton József polgármester
lakosok száma: 812 fı
lakosok száma: 428 fı
32. Csabrendek Község Önkormányzata
24. Balatonszılıs Község
(8474 Csabrendek, Árpád u. 4.)
Önkormányzata
képviseli: Turcsi József polgármester
(8233 Balatonszılıs, Fı u. 9.)
lakosok száma: 3 118 fı
képviseli: Mórocz László polgármester

33. Csehbánya Község Önkormányzata
(8445 Csehbánya, Fı u. 39.)
képviseli: Straub Dávid polgármester
lakosok száma: 288 fı

42. Egeralja Község Önkormányzata
(8497 Egeralja, Fı u. 2.)
képviseli: Bolla Klaudia polgármester
lakosok száma: 261 fı

34. Csopak Község Önkormányzata
(8229 Csopak, Petıfi Sándor u. 2.)
képviseli: Ambrus Tibor polgármester
lakosok száma:1 872 fı

43. Eplény Község Önkormányzata
(8413 Eplény, Veszprémi u. 64.)
képviseli: Fiskál János polgármester
lakosok száma: 538 fı

35. Csögle Község Önkormányzata
(8495 Csögle, Rákóczi Ferenc u. 188.)
képviseli: Osváth Károly Tamás
polgármester
lakosok száma: 754 fı

44. Farkasgyepü Község
Önkormányzata
(8582 Farkasgyepü, Petıfi Sándor u. 42.)
képviseli: ifj. Csıbör Károly polgármester
lakosok száma: 389 fı

36. Dabronc Község Önkormányzata
(8345 Dabronc, Kossuth Lajos u. 60.)
képviseli: Simon Lajos polgármester
lakosok száma: 526 fı
37. Dabrony Község Önkormányzata
(8485 Dabrony, Malom u. 10.)
képviseli: Stubán Ferenc polgármester
lakosok száma: 421 fı

45. Felsıörs Község Önkormányzata
(8227 Felsıörs, Szabadság tér 2.)
képviseli: Szabó Balázs polgármester
lakosok száma: 1 313 fı

38. Dáka Község Önkormányzata
(8592 Dáka, Dózsa György u. 95.)
képviseli: Végh József polgármester
lakosok száma: 630 fı
39. Devecser Város Önkormányzata
(8461 Devecser, Petıfi Sándor tér 1.)
képviseli: Toldi Tamás polgármester
lakosok száma: 5 301 fı

46. Ganna Község Önkormányzata
(8597 Ganna, Fı u. 52.)
képviseli: Vesztergom József polgármester
lakosok száma: 327 fı
47. Gógánfa Község Önkormányzata
(8346 Gógánfa, Deák Ferenc u. 23.)
képviseli: Damjanovics József polgármester
lakosok száma: 815 fı

40. Döbrönte Község Önkormányzata
(8597 Döbrönte, Fı u. 47.)
képviseli: Cseh Lajos polgármester
lakosok száma: 259 fı

48. Gyepükaján Község Önkormányzata
(8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos u. 10.)
képviseli: Lovasi Attila polgármester
lakosok száma: 424 fı
49. Gyulakeszi Község Önkormányzata
(8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 55.)
képviseli: Tóth József polgármester
lakosok száma: 728 fı

41. Dörgicse Község Önkormányzata
(8244 Dörgicse, Fı u. 16.)
képviseli: Kis-Pál Miklós polgármester
lakosok száma: 310 fı

50. Hajmáskér Község Önkormányzata
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.)
képviseli: Köbli Miklós polgármester
lakosok száma: 3 032 fı

51. Halimba Község Önkormányzata
(8452 Halimba, Petıfi Sándor u. 16.)
képviseli: Tóbel János polgármester
lakosok száma: 1 182 fı
52. Hárskút Község Önkormányzata
(8442 Hárskút, Fı u. 10.)
képviseli: Kiss Árpád polgármester
lakosok száma: 672 fı
53. Hegyesd Község Önkormányzata
(8296 Hegyesd, Zrínyi Miklós u. 1.)
képviseli: Stark Sándor polgármester
lakosok száma: 185 fı
54. Hegymagas Község
Önkormányzata
(8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.)
képviseli: Sallee Barbara polgármester
lakosok száma: 266 fı
55. Herend Város Önkormányzata
(8440 Herend, Kossuth L. u. 97.)
képviseli: Vajai László polgármester
lakosok száma: 3 561 fı
56. Hetyefı Község Önkormányzata
(8344 Hetyefı, Kossuth Lajos u. 35.)
képviseli: Hosszuné Somogyi Mária
polgármester
lakosok száma: 106 fı
57. Hidegkút Község Önkormányzata
(8247 Hidegkút, Fı u. 67/A.)
képviseli: Pénzes Erzsébet polgármester
lakosok száma: 426 fı
58. Hosztót Község Önkormányzata
(8475 Hosztót, Jókai Mór u. 62.)
képviseli: Major Lajos polgármester
lakosok száma: 112 fı
59. Iszkáz Község Önkormányzata
(8493 Iszkáz, József Attila u. 3.)
képviseli: Cseh József polgármester

lakosok száma: 428 fı
60. Kamond Község Önkormányzata
(8469 Kamond, Kossuth Lajos u. 28.)
képviseli: Asbóth Szabolcs polgármester
lakosok száma: 439 fı
61. Kapolcs Község Önkormányzata
(8294 Kapolcs, Kossuth L. u. 62.)
képviseli: Márvány Gyula Tiborné
polgármester
lakosok száma: 423 fı
62. Káptalanfa Község Önkormányzata
(8471 Káptalanfa, Rákóczi Ferenc u. 5.)
képviseli: Csordás Gáspár polgármester
lakosok száma: 919 fı
63. Káptalantóti Község
Önkormányzata
(8283 Káptalantóti, Petıfi Sándor u. 48.)
képviseli: Csom Károlyné polgármester
lakosok száma: 477 fı
64. Karakószörcsök Község
Önkormányzata
(8491 Karakószörcsök, Kossuth Lajos u. 1.)
képviseli: Szabóné Piriti Márta
polgármester
lakosok száma: 336 fı
65. Kékkút Község Önkormányzata
(8254 Kékkút, Fı u. 5.)
képviseli: Pék László polgármester
lakosok száma: 93 fı
66. Kerta Község Önkormányzata
(8492 Kerta, Dózsa György u. 36.)
képviseli: Buzás Károly Lajos polgármester
lakosok száma: 719 fı
67. Királyszentistván Község
Önkormányzata
(8195 Királyszentistván, Fı u. 32-34.)
képviseli: Kıszegi Ilona polgármester

lakosok száma: 468 fı

76. Külsıvat Község Önkormányzata
(8532 Külsıvat, Kossuth Lajos u. 70.)
képviseli: Aczél Péter polgármester
lakosok száma: 839 fı

68. Kisapáti Község Önkormányzata
(8285 Kisapáti, Kossuth u. 77/1.)
képviseli: Keszei Endre Tibor polgármester
77. Lesencefalu Község Önkormányzata
lakosok száma: 387 fı
(8317 Lesencefalu, Kossuth Lajos u. 46.)
képviseli: Kígyós Ferenc polgármester
69. Kisberzseny Község
lakosok száma: 342 fı
Önkormányzata
(8477 Kisberzseny, Széchenyi u. 20.)
78. Lesenceistvánd Község
képviseli: Ferenczy Lajos polgármester
Önkormányzata
lakosok száma: 112 fı
(8319 Lesenceistvánd, Kossuth Lajos u.
145.)
70. Kiscsısz Község Önkormányzata
képviseli: Tóth Csaba polgármester
(8494 Kiscsısz, Kossuth Lajos u. 47.)
lakosok száma: 984 fı
képviseli: Szabó Ferenc polgármester
lakosok száma: 129 fı
79. Lesencetomaj Község
Önkormányzata
71. Kislıd Község Önkormányzata
(8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 51.)
(8446 Kislıd, Hısök Tere 1.)
képviseli: Mészáros László János
képviseli: Somogyi Anna Mária
polgármester
polgármester
lakosok száma: 1 192 fı
lakosok száma: 1 316 fı
72. Kispirit Község Önkormányzata
(8496 Kispirit, Kossuth Lajos u 3.)
képviseli: Németh Jenı Ferenc
polgármester
lakosok száma: 106 fı
73. Kolontár Község Önkormányzata
(8468 Kolontár, Kossuth Lajos u. 24.)
képviseli: Tili Károly polgármester
lakosok száma: 867 fı
74. Kıvágóörs Község Önkormányzata
(8254 Kıvágóörs, Kossuth Lajos u. 1.)
képviseli: Horváth Dezsı polgármester
lakosok száma: 942 fı
75. Köveskál Község Önkormányzata
(8274 Köveskál, Fı u. 10.)
képviseli: Sebestyén Zoltán polgármester
lakosok száma: 454 fı

80. Lókút Község Önkormányzata
(8425 Lókút, Bem József u. 25.)
képviseli: Surányi Mihály polgármester
lakosok száma: 485 fı
81. Lovas Község Önkormányzata
(8228 Lovas, Fı u. 8.)
képviseli: Ferenczy Gáborné polgármester
lakosok száma: 387 fı
82. Magyarpolány Község
Önkormányzata
(8449 Magyarpolány, Dózsa György u. 6.)
képviseli: Polt Rita polgármester
lakosok száma: 1 297 fı
83. Marcalgergelyi Község
Önkormányzata
(9534 Marcalgergelyi, Kossuth Lajos u. 52.)
képviseli: Léránt Károlyné polgármester
lakosok száma: 463 fı

84. Márkó Község Önkormányzata
(8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.)
képviseli: Hartmann Antal polgármester
lakosok száma: 1 176 fı
85. Megyer Község Önkormányzata
(8348 Megyer, Fı u. 5.)
képviseli: Pajer Kristóf László polgármester
lakosok száma: 48 fı

képviseli: Szelthofferné Németh Ilona
polgármester
lakosok száma: 1 243 fı
92. Nagypirit Község Önkormányzata
(8496 Nagypirit, Kossuth Lajos u. 42.)
képviseli: Burján Ernı polgármester
lakosok száma: 324 fı

86. Mencshely Község Önkormányzata
(8271 Mencshely, Fı u. 21.)
képviseli: Dr. Loványi Róbert Benedek
polgármester
lakosok száma: 280 fı

93. Nagyvázsony Község
Önkormányzata
(8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.)
képviseli: Vígh-Krupla Orsolya
polgármester
lakosok száma: 1 838 fı

87. Mindszentkálla Község
Önkormányzata
(8282 Mindszentkálla, Petıfi Sándor u. 16.)
képviseli: Keszler Gyula polgármester
lakosok száma: 315 fı

94. Nemesgulács Község
Önkormányzata
(8284 Nemesgulács, József Attila u. 59.)
képviseli: Nagy Rudolfné polgármester
lakosok száma: 1 061 fı

88. Monostorapáti Község
Önkormányzata
(8296 Monostorapáti, Petıfi Sándor u.
123.)
képviseli: Hárshegyi József Gyula
polgármester
lakosok száma: 1 171 fı

95. Nemeshany Község
Önkormányzata
(8471 Nemeshany, Petıfi Sándor u. 85.)
képviseli: Kiss Attila polgármester
lakosok száma: 440 fı

89. Monoszló Község Önkormányzata
(8273 Monoszló, Fı u. 40.)
képviseli: Simon György polgármester
lakosok száma: 161 fı
90. Nagyalásony Község
Önkormányzata
(8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos u. 29.)
képviseli: Csöngei Gábor polgármester
lakosok száma: 545 fı
91. Nagyesztergár Község
Önkormányzata
(8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós u.
58.)

96. Nemesvámos Község
Önkormányzata
(8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.)
képviseli: Sövényházi Balázs polgármester
lakosok száma: 2 707 fı
97. Nemesvita Község Önkormányzata
(8311 Nemesvita, Dózsa György u. 8.)
képviseli: Eke Ferenc polgármester
lakosok száma: 390 fı
98. Nemesszalók Község
Önkormányzata
(9533 Nemesszalók, Rákóczi Ferenc u. 3.)
képviseli: Varga Jenı polgármester
lakosok száma: 1 030 fı

99. Németbánya Község
Önkormányzata
(8581 Németbánya, Fı tér 3.)
képviseli: Blaskovits Zoltán polgármester
lakosok száma: 93 fı
100. Noszlop Község Önkormányzata
(8456 Noszlop, Dózsa György u. 45.)
képviseli: Dózsa Géza polgármester
lakosok száma: 1 104 fı

képviseli: Huszár Zoltán polgármester
lakosok száma: 167 fı
108. Paloznak Község Önkormányzata
(8229 Paloznak, Fı ut 10.)
képviseli: Czeglédy Ákos polgármester
lakosok száma: 440 fı
109. Pápa Város Önkormányzata
(8500 Pápa, Fı u. 12.)
képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester
lakosok száma: 32 617 fı

101. Nyárád Község Önkormányzata
(8512 Nyárád, Kossuth Lajos u. 1.)
110. Pápadereske Község
képviseli: Pajak Károly László polgármester Önkormányzata
lakosok száma: 993fı
(8593 Pápadereske, Rákóczi Ferenc u. 43.)
képviseli: Edvy Róbert polgármester
lakosok száma: 285 fı
102. Nyírád Község Önkormányzata
(8454 Nyírád, Szabadság u. 3.)
képviseli: Sarkadi-Nagy András
111. Pápasalamon Község
polgármester
Önkormányzata
lakosok száma: 1 929 fı
(8594 Pápasalamon, Petıfi Sándor tér 3.)
képviseli: Horváth Ferenc polgármester
103. Óbudavár Község Önkormányzata lakosok száma: 388 fı
(8272 Óbudavár, Fı u. 18/I.)
képviseli: Bodor Antal polgármester
112. Pécsely Község Önkormányzata
lakosok száma: 57 fı
(8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A.)
képviseli: ifj. Sebık Lajos polgármester
104. Olaszfalu Község Önkormányzata lakosok száma: 591 fı
(8414 Olaszfalu, Váci Mihály u. 17.)
képviseli: Boriszné Hanich Edit
113. Pénzesgyır Község
polgármester
Önkormányzata
lakosok száma: 1 091 fı
(8426 Pénzesgyır, Fı u. 41.)
képviseli: Busz János Sándor polgármester
lakosok száma: 365 fı
105. Oroszi Község Önkormányzata
(8458 Oroszi, Szabadság u. 27.)
képviseli: Dániel Ferenc polgármester
114. Pétfürdı Község Önkormányzata
lakosok száma: 144 fı
(8105 Pétfürdı, Berhidai u. 6.)
képviseli: Horváth Éva polgármester
lakosok száma: 4 975 fı
106. Öcs Község Önkormányzata
(8292 Öcs, Béke u. 35.)
képviseli: Mészáros Tamás polgármester
115. Porva Község Önkormányzata
lakosok száma: 240 fı
(8429 Porva, Kırishegy u. 10.)
képviseli: Veinperlné Kovács Andrea
107. Örvényes Község Önkormányzata polgármester
lakosok száma: 486 fı
(8242 Örvényes, Fenyves u. 1.)

116. Pula Község Önkormányzata
(8291 Pula, Fı u. 31.)
képviseli: Kertész Lajos polgármester
lakosok száma: 231 fı
117. Pusztamiske Község
Önkormányzata
(8455 Pusztamiske, Dózsa György u. 26.)
képviseli: Takács László polgármester
lakosok száma: 502 fı
118. Raposka Község Önkormányzata
(8300 Raposka, Fı u. 51.)
képviseli: Bolla Albert polgármester
lakosok száma: 274 fı
119. Révfülöp Község Önkormányzata
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
képviseli: Kondor Géza polgármester
lakosok száma: 1 249 fı
120. Salföld Község Önkormányzata
(8256 Salföld, Kossuth Lajos u. 1.)
képviseli: Fábián Gusztáv polgármester
lakosok száma: 73 fı
121. Sáska Község Önkormányzata
(8308 Sáska, Rákóczi Ferenc u. 4.)
képviseli: Kovács Nándor János
polgármester
lakosok száma: 318 fı
122. Sóly Község Önkormányzata
(8193 Sóly, Kossuth Lajos u. 57.)
képviseli: Bikádi László Károly
polgármester
lakosok száma: 408 fı
123. Somlóvecse Község
Önkormányzata
(8484 Somlóvecse, Petıfi Sándor u. 28.)
képviseli: Dittrich Gábor polgármester
lakosok száma: 98 fı

124. Sümeg Város Önkormányzata
(8330 Sümeg, Béke tér 7.)
képviseli: Rátosi Ferenc polgármester
lakosok száma: 6 846 fı
125. Sümegprága Község
Önkormányzata
(8351 Sümegprága, Rákóczi Ferenc u. 17.)
képviseli: Csıbör Károly polgármester
lakosok száma: 687 fı
126. Szentantalfa Község
Önkormányzata
(8272 Szentantalfa, Fı u. 39.)
képviseli: Kiss Csaba polgármester
lakosok száma: 422 fı
127. Szentbékkálla Község
Önkormányzata
(8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos u. 11.)
képviseli: Sárvári Attila polgármester
lakosok száma: 251 fı
128. Szentgál Község Önkormányzata
(8444 Szentgál, Fı u. 11.)
képviseli: Istvánfalvi Sándor Károly
polgármester
lakosok száma: 2 942 fı
129. Szentimrefalva Község
Önkormányzata
(8475 Szentimrefalva, Petıfi Sándor u.
109.)
képviseli: Csonka Sándor polgármester
lakosok száma: 244 fı
130. Szentjakabfa Község
Önkormányzata
(8272 Szentjakabfa, Fı u. 37.)
képviseli: Steixner László polgármester
lakosok száma: 110 fı
131. Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
(8225 Szentkirályszabadja, Petıfi Sándor u.

12.)
képviseli: Iványi András polgármester
lakosok száma: 2 148 fı
132. Szigliget Község Önkormányzata
(8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 54.)
képviseli: Balassa Balázs polgármester
lakosok száma: 994 fı
133. Szıc Község Önkormányzata
(8452 Szıc, Kossuth Lajos u. 14.)
képviseli: Németh Balázs polgármester
lakosok száma: 434 fı
134. Tagyon Község Önkormányzata
(8272 Tagyon, Petıfi Sándor u. 10.)
képviseli: Steirlein István polgármester
lakosok száma: 94 fı
135. Taliándörögd Község
Önkormányzata
(8295 Taliándörögd, Petıfi Sándor u. 2.)
képviseli: Kajdi István polgármester
lakosok száma: 701 fı
136. Tapolca Város Önkormányzata
(8300 Tapolca, Hısök Tere 15.)
képviseli: Császár László polgármester
lakosok száma: 17 654 fı
137. Tihany Község Önkormányzata
(8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.)
képviseli: Tósoki Imre polgármester
lakosok száma: 1 417 fı
138. Tótvázsony Község
Önkormányzata
(8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.)
képviseli: Magasi János polgármester
lakosok száma: 1 242 fı
139. Tüskevár Község Önkormányzata
(8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.)
képviseli: Molnár Levente polgármester
lakosok száma: 604 fı

140. Ukk Község Önkormányzata
(8347 Ukk, Kossuth Lajos u. 32.)
képviseli: Komendánt Irén polgármester
lakosok száma: 358 fı
141. Úrkut Község Önkormányzata
(8409 Úrkut, Rákóczi Ferenc u. 45.)
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné
polgármester
lakosok száma: 2 199 fı
142. Uzsa Község Önkormányzata
(8321 Uzsa, Láz hegy u. 21.)
képviseli: Kovács Károly polgármester
lakosok száma: 385 fı
143. Városlıd Község Önkormányzata
(8445 Városlıd, Templom tér 4.)
képviseli: Csekényi István polgármester
lakosok száma: 1 470 fı
144. Vászoly Község Önkormányzata
(8245 Vászoly, Béke tér 1.)
képviseli: Rózsahegyi Tibor László
polgármester
lakosok száma: 237 fı
145. Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
képviseli: Porga Gyula polgármester
lakosok száma: 58 082 fı
146. Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
(8248 Veszprémfajsz, Fı u. 57.)
képviseli: Fertig József polgármester
lakosok száma: 259 fı
147. Veszprémgalsa Község
Önkormányzata
(8475 Veszprémgalsa, Rákóczi Ferenc u.
22.)
képviseli: Kiss Miklós polgármester
lakosok száma: 304 fı

148. Vid Község Önkormányzata
(8484 Vid, Széchenyi tér 14.)
képviseli: Szabó Róbert polgármester
lakosok száma: 158 fı

154. Zalahaláp Község Önkormányzata
(8308 Zalahaláp, Petıfi Sándor tér 4.)
képviseli: Bedı Lajos Sándor polgármester
lakosok száma: 1 191 fı

149. Vigántpetend Község
Önkormányzata
(8293 Vigántpetend, Kossuth Lajos. u. 32.)
képviseli: Marton Istvánné polgármester
lakosok száma: 234 fı

155. Zalameggyes Község
Önkormányzata
(8348 Zalameggyes, Ady Endre u. 16.)
képviseli: Szanyi Mária Judit polgármester
lakosok száma: 60 fı

150. Vinár Község Önkormányzata
(9534 Vinár, Köztársaság u. 38.)
képviseli: Horváth Csaba polgármester
lakosok száma: 263 fı

156. Zalaszegvár Község
Önkormányzata
(8476 Zalaszegvár, Kossuth Lajos u. 43.)
képviseli: Bujtor Tamás polgármester
lakosok száma: 143 fı

151. Vöröstó Község Önkormányzata
(8291 Vöröstó, Fı u. 58.)
képviseli: Rákos Margit polgármester
lakosok száma: 97 fı
152. Zalaerdıd Község Önkormányzata
(8344 Zalaerdıd, Petıfi Sándor u. 37.)
képviseli: Bódis József polgármester
lakosok száma: 342 fı
153. Zalagyömörı Község
Önkormányzata
(8349 Zalagyömörı, Fı u. 2.)
képviseli: Illés László polgármester
lakosok száma: 503 fı

157. Zánka Község Önkormányzata
(8251 Zánka, Fı u. 29.)
képviseli: Filep Miklós polgármester
lakosok száma: 908 fı
158. Zirc Város Önkormányzata
(8420 Zirc, Március 15 tér 1.)
képviseli: Ottó Péter polgármester
lakosok száma: 7 319 fı

mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi személyiséggel
rendelkezı önkormányzati társulást hoztak létre 2005. november 10. napján és
biztosítják annak mőködési feltételeit. A Tagok az általuk létrehozott Társulás
társulási megállapodását – eleget téve ezzel a Mötv. 146. § (1) bekezdésében elıírt
kötelezı felülvizsgálati kötelezettségnek is –módosításokkal egységes szerkezetben
az alábbiak szerint fogadják el:
PREAMBULUM
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával, kiemelten az integrált hulladék
hasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió Kohéziós
Alapjából (továbbiakban KA) igényelhetı támogatással kívánnak szilárdhulladék

kezelési rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és
jogi elıfeltételeket biztosítani.
A Tagok már több éve együttmőködnek a települések fenti feladatainak
megoldásában. Közös tevékenységüket olyan kiemelt mőszaki-, technikai
színvonalon és a környezetet védı rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani,
amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt
mind a Társulás, mind a térségben élı lakosság számára. E cél elérése érdekében
Tagok konzorcionális megállapodás keretében 2002-ben az EU ISPA pályázatán
történı részvétel érdekében már megkezdték az elıkészületeket, jelen Társulási
megállapodás ezen együttmőködési szándékuk megerısítésére, folytatására is
szolgál.
A fenti hulladék kezelési rendszer kialakításához az önkormányzatok nem
rendelkeznek elegendı saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve
nemzetközi támogatás igénybevételével lehetséges. Tagok elıtt ismert, hogy
az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentıs támogatásban
részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok
olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós
normák végrehajtásához.
Tagok saját forrásaik kiegészítése, az integrált hulladékhasznosítási és kezelési (környezetvédelmi) feladataik megfelelı szinten történı ellátása
céljából igénybe kívánják venni az Európai Unió és a Magyarország
Kormánya által biztosított pénzügyi eszközöket, s e cél megvalósítása
érdekében önkormányzati társulás létrehozását határozták el.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı
önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk
tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés
alapján hozták létre, illetve mőködtetik azt a Mötv. vonatkozó rendelkezései
értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE
A társulás neve:
rövidített neve:

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
ÉHÖT

Idegen nyelvő elnevezése:
Association of Municipalities for Regional
Solid Waste Management in the North Balaton Regi
on
Székhelye:
Mőködési területe:
területe

8200 Veszprém, Házgyári u.1.
a társult önkormányzatok közigazgatási

A társulás bélyegzıje:
II. A TÁRSULÁS IDİTARTAMA
A Társulás határozatlan idıre alakul és a tagok együttmőködési
kötelezettségüket legalább a forrásokat biztosító támogatási szerzıdésekben
vállalt mőködtetési kötelezettség végéig (legalább az adott pályázati
konstrukció szerinti fenntartási idıszak lejártáig) fenntartják.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás jogállása: bankszámlával és adószámmal rendelkezı, jogi személyiségő
társulás.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban
meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben (Ávr.) foglaltak szerint látja el.
A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselı-testületi/közgyőlési határozattal
történt felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás
szervezeti rendszerét alapvetı mőködését.
IV.

ELİZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDİ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok az elérendı cél
megvalósításához szükséges finanszírozási forrásra vonatkozó elıírások
mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit veszik
figyelembe.
A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi
oldalról, széleskörő igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti
oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezıen
megoldandó feladatok között a hulladékgazdálkodást, illetve annak
kezelését kiemelten kezeli.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és
jogszabályok alkalmazása mellett egy teljes körő, új típusú lakossági
tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása szükséges. Ezen tájékoztatási
rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez
tartozó önkormányzati feladatot képezı lakossági tájékoztatást –
részletesen a szerzıdés XIV. fejezetében –, illetve az adott településhez,
régióhoz kötıdı lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a
tájékoztatásba. Az együttmőködés céljai között a rendszer kialakítása során
alapvetı kötelezettség a lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és
mőködtetési folyamatba.
Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok
elérése érdekében, önkormányzati felelısségvállalással pályázatokat

nyújtanak be a megfogalmazott cél megvalósításához szükséges források
biztosítása érdekében igénybe vehetı támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve
támogatási rendszer elfogadása és a források felhasználása szigorú
szabályokhoz kötött.
A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázataik
sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi
önkormányzati érdekekkel nem ütközı, a megvalósítást akadályozó
folyamatot, cselekményt, mely szerzıdésük, kötelezettségvállalásuk
megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog
Kohéziós Alapra vonatkozó elıírásait, valamint a megfogalmazott cél
elérését segítı forrást biztosító pályázati felhívások feltételrendszerét, a
kapott támogatást az arra elıírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra
fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerzıdésbe foglalt
mindennemő, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megırzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén
mőködési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen
megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen
tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történı jogszabályalkotás (pl.:
helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár
módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a
projektek végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen
megkötött, illetve mőködı üzemeltetési szerzıdésekre, valamint az
önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is.
IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projektek elıkészítése,
megvalósítása, tagi önerı biztosítása érdekében kötik meg szerzıdésüket,
hozzák létre szervezeteiket. Mőködésük idıtartama alatt, annak keretében a
közösen létrehozott, illetve a pályázati rendszerben közremőködı
szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
IV/2.1. Az együttmőködési kötelezettség terén:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttmőködnek egymással.
Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a
projektek megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok
bizalmasan kezelendık.
Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlıdését szem
elıtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a késıbbiekben öncélúan
nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás mőködését, a saját
hatáskörükben a saját területüket érintı joghatályos döntéseiket idıben
meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket,
valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidıre
teljesítik.

Elıre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a
megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és
elfogadják a jelen szerzıdésben, a pályázati forrásokat meghatározó
dokumentumokban foglalt rendelkezéseket.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek végrehajtása során
a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen
figyelembe veszik a közbeszerzési törvény, a hatósági díjmegállapítás
elıírásait, valamint tekintettel lesznek a késıbbiekben megalkotandó, a
végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.
Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti
üzemeltetésére, vagy annak biztosítására.
IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
 önálló terv (projektek) közös kidolgozása a társult önkormányzatok
integrált hulladék hasznosítási és kezelési feladatainak ellátására és a
hulladék mennyiség csökkentésére, továbbá a felhagyott települési
szilárd hulladék lerakók rekultivációjára;
 a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi
alapok elıteremtése, így különösen az Európai Unió KA
programjában való részvétel;
 tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás mőködésének
biztosítására;
 a projektek kidolgoztatása;
 a mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
 közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
 szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
 minıségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
 költségfelosztás elfogadása a települések között;
 szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
 tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a
közösségtájékoztatás dokumentálása;
 civil szervezetek bevonása;
 pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
 tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás
biztosítása;
 a projektek megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése
(ha az nem támogatható a Kohéziós Alapból);
 szakértıi munka koordinálása;
 monitoring tevékenység a projektek megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Mőszaki területen:

A társult települések együttmőködése kiterjed – az elérhetı pályázati források
feltételrendszerének figyelembevételével – a Társulás mőködési területén lévı
településeken keletkezı kommunális és kommunális jellegő hulladéknak az érvényes
szabályok és elıírások szerinti szakszerő kezelésére, a következı ütemezés szerint:
A hulladékgazdálkodási rendszer I. ütemében (KA projekt)
• A szelektív hulladék győjtésének fejlesztése
o 400 db szelektív győjtısziget kialakítása
o Zöldhulladék komposztáló telep: Balatonfüred: 10.000 t/év
o A szelektíven győjtött hulladék feldolgozása érdekében válogató
csarnokok létesítése
 Ajkán (4.000 t/év kapacitás);
 Pápán (3.000 t/év kapacitás);
 Tapolcán (4.000 t/év kapacitás);
 Veszprémben (7.000 t/év kapacitás)
• A vegyesen begyőjtött hulladék kezelése érdekében
o 120.000 t/év kapacitású mechanikai elıkezelı létesítése;
o 60.000 t/év kapacitású biológiai stabilizáló létesítése;
o valamint a telep mőködtetéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények
megvalósítása Királyszentistvánon;
• A kezelést követıen a maradék hulladék elhelyezésére szolgáló, 60.000 m2
alapterülető hulladéklerakó létesítésére Királyszentistvánon.
• A hulladékszállítás költségeinek csökkentése érdekében átrakó állomások
létesítése
o Ajkán (22.000 t/év);
o Pápán (16.000 t/év);
o Tapolcán (18.000 t/év).
• A Társulás mőködési területén keletkezı építési törmelék feldolgozása
érdekében megfelelı feldolgozó kapacitás kiépítése;
A hulladékgazdálkodási rendszer II. ütemében (lehetıség szerint a KEOP
keretében finanszírozott forrásokból)
• A II/A ütem keretében a meglévı hulladéklerakók rekultivációjára, különös
tekintettel jelen szerzıdéshez 5. számú mellékletként csatolt lista szerinti
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjára.
Ebbe a körbe jelen társulási megállapodás módosítása nélkül vonhatók be
további, a társult tagok közigazgatási területén található lerakók is,
amennyiben az érintett önkormányzatok vállalják a pályázati önerı
biztosítását.
• A II/B ütem keretében a feladatok ellátásához szükséges győjtıedények,
szállítójármővek, egyéb gépek és berendezések beszerzésére, a következı
koncepció szerint:
o Az üzemeltetı telephelyekre támaszkodva a mobil hulladékudvarok
rendszerének megteremtése a Társulás mőködési területén;

o Szelektív hulladékgyőjtés rendszerének fejlesztése;
o A mechanikai – biológiai kezelés minıségének fejlesztése (tüzelıanyag
elıállítás);
o A lakossági komposztálás feltételeinek megteremtése a Társulás
mőködési területén;
o A lerakó technológia fejlesztése.
A megvalósított létesítmények mőködtetésére.
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a
támogatás iránti kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházásokhoz
igényelhetı. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett beruházások,
adott pályázati forrás szempontjából releváns részei kapcsán a munkálatok még
nem kezdıdtek meg. Tagok tudomásul veszik a KA, valamint az állami
támogatáshoz főzıdı speciális szabályokat.
V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala látja el, a Polgármesteri Hivatal és a Társulás, vezetıi által aláírt és általuk
megkötött szerzıdés alapján. A szerzıdésben felek rendezik a feladat-hatásköröket
és a felelısségi rendszert. A szerzıdés kötelezı tartalma a következı:
- költségvetés-tervezés menete
- az elıirányzat felhasználásra vonatkozó döntési jogosultságok és azok
gyakorlati kivitelezésének módja
- a pénzkezelés rendje, szabályai
- a pénzellátás gyakorlata
- a pénzgazdálkodási hatáskörök (kötelezettségvállalás, utalványozás,
érvényesítés, ellenjegyzés) gyakorlásának rendje
- a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének kötelezettségei
- az információáramlás menete
- a költségvetési beszámoló készítésének menete
- a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés és a belsı
ellenırzés kialakításának, mőködtetésének gyakorlata.
Pénzeszközeit a Társulás elnöke által nyitott bankszámlán kezeli.
A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megilletı vagyoni értékő jogokból
áll, mely a Tagok közös döntése alapján a létrejövı beruházások vagyonával
egészülhet ki, melyek a Társulás céljának megvalósítását szolgálják.
A beruházások eredményeként létrejött vagyont a Társulás saját vagyonaként
aktiválja és azt a támogatási szerzıdésekben vállalt célok teljesítése érdekében
bérleti díj ellenében bérbe adja.
A bérleti díjat – amelynek tartalmaznia kell a beruházások értékcsökkenési leírását is
– a Társulási Tanács állapítja meg és szedi be.
A Társulási Tanács dönt a beszedett bérleti díj felhasználásáról, amelyet rendszer
elemeinek pótlására, a tagok mőködési hozzájárulásának finanszírozására, és

(amennyiben annak mértéke a kötelezı pótlás és mőködési hozzájárulás
finanszírozás mellett erre még lehetıséget ad) a rendszer továbbfejlesztésére
(ideértve a pályázati önerıként történı felhasználást is) kell fordítani.
A Társulás a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó beruházási költségeket
számviteli nyilvántartásában nem aktiválja.
A rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont (a felmerült költségek,
ideértve az elıkészítés költségeit is), a projekt lezárását követıen átadja a
rekultivációban közvetlenül érintett, azaz a tevékenységhez szükséges saját forrást
biztosító önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban, mint az
adott területek értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a rekultiváció
során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítésérıl.
V/1. A Társulás bevételei
a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi,
amely az érintett tagi települések lakos száma után került megállapításra.
Ez az 1. számú mellékletben nevesített befizetési kötelezettség a fedezete a
hulladékgazdálkodási rendszer I. ütemének megvalósításához szükséges
önerınek.
A rendszer II/B ütemének megvalósításához szükséges saját forrást az I. ütem
üzembehelyezését követıen a rendszer mőködtetése után beszedett bérleti
díjból, illetve a bérleti díj terhére felvett bérleti díj elılegbıl biztosítja a
Társulás, ennek biztosítása a tagokra nézve többlet terhet nem ró.
A tagok éves mőködési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak,
melynek összegét és a beruházások arányos felosztásának módját a Társulási
Tanács fogja kidolgozni és meghatározni.
Amennyiben a Társulás mőködési költségei elıreláthatóan meghaladják a
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a
mőködési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult
önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok
mőködési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön
határozatban rögzíti.
Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás
megalakulásától számított 30- 90 napon belül, a mőködési hozzájárulás
összegét folyamatosan, minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás
bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás mőködési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. Tagok rögzítik, hogy amennyiben
a mőködési hozzájárulás finanszírozási forrását a rendszer mőködtetésébıl
származó bevételekbıl kívánják fedezni, akkor ennek forrása a bérleti díj.
Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: székhely
önkormányzat) a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót)
nyújtson be.
A rekultivációhoz szükséges saját forrást a rekultivációban közvetlenül
érintett települési önkormányzatok biztosítják, az érintett pályázati
konstrukció által elıírt mértékben, melynek befizetési ütemét a Társulási
Tanács határozza meg.
A Társulás nem vállalja magára a rekultivált lerakók utógondozásával és
monitoringozásával kapcsolatos költségeket, azok továbbra is a tulajdonos
Önkormányzatokat terhelik.
b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó
elıírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
c) Egyéb bevételek
1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
2. egyéb pályázati bevételek.
A Társulás elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán
köteles nyilvántartani. A számláról részletes kimutatást köteles évente legalább
egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.
A Társulás számláját vezetı pénzintézet neve és számlaszám:
OTP Bank NyRt.
11748007-15589363-00000000
A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzését a Társult
Települési Önkormányzatok végzik a Társulás által évente egy alkalommal a Tagok
felé tett beszámolási kötelezettség körében. Ezen túlmenıen a Társulási Tanács
szakmai ellenırzés céljára erre szakosodott ellenırt is igénybe vehet.
A tagi önkormányzatok Társulásnak átadott vagyonát a társuló önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok
közös vagyona, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A Társulás megszőnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni
kötelesek.
VI. DÍJPOLITIKA
A Megállapodás IV. pontjában megfogalmazott feladatok közül a mőködtetés
gazdasági alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási
kötelezettségének ellátásához a Tagok a 6. számú mellékletben rögzített díjpolitikát
kívánják érvényre juttatni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény felhatalmazása alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítás részletes szabályait a
Kormány rendeletben szabályozza.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket és a
díjmegfizetés rendjét – a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével –
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelıs miniszter
rendeletben jogosult megállapítani.
A települési önkormányzatok – ezzel együtt a Társulás – hatásköre kizárólag a
miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettségre, a megfizetés
rendjére és az esetleges kedvezmények eseteire, illetve a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjra vonatkozó, a miniszteri rendeletben nem szabályozott
díjalkalmazási és díjfizetési feltételekre terjedhet ki.

VII. BELSİ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti
rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. A Társulás irányító szerve:
2. A Társulás felügyeleti szerve:
3. A Társulás pénzügyi szerve:
Polgármesteri Hivatal
4. A KA projekt végrehajtó szerve:

Társulási Tanács
Ellenırzı Bizottság
Székhely

Önkormányzat

Projekt Irányító Szervezet (PIU)

Társulás
|
Társulási Tanács --------------- Elnök
-----------------Társult
Települési Önkormányzatok
(döntéshozó szerv)
(képviselı)
(felügyeleti, ellenırzı szerv)
|
|
Székhely Önkormányzat Projekt Irányító Szervezet
Polgármesteri Hivatal
(gazdasági szervezete)
A törvényességi ellenırzés szerve a jogszabályoknak megfelelıen a Veszprém
Megyei Kormányhivatal
VII/1. Társulási Tanács
Tagok jelen társulási szerzıdés aláírásával, elfogadják az itt kialakított képviseleti
rendszert.
Tagok jelen szerzıdésbıl eredı jogaikat és kötelezettségeiket alapvetıen
szerzıdések, megállapodások jóváhagyása, illetve jognyilatkozataik útján a
képviselıtestületi/közgyőlési döntéseik (határozataik) által gyakorolják.

Tagok - szükség esetén - együttes egyeztetı ülést is tarthatnak akár térségi, akár
társult tagi szinten a projektekkel kapcsolatos bármely kérdés tisztázására.
Tagok az ún. térségi képviselı részére megbízást adnak a projektek keretében
ellátandó feladataik koordinálása, illetve a döntéshozataluk elıkészítése érdekében.
(A megbízás egységesen tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, székhelyét, az
ellátandó feladat leírását, idıtartamát és kereteit.).
Térségi képviselın Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Veszprém, települési
önkormányzatok polgármesterét kell érteni, de a Tagok más önkormányzati
tisztségviselıt is meghatalmazhatnak.
A Társulási Tanács tagjai a térségi képviselık, akik a térség települései – társulás
tagjai – nevében és képviseletében járnak el.
Tekintettel arra, hogy a rendszer öt térségbıl tevıdik össze, öt térségi képviselı jár
el jelen szerzıdésben, illetve a megbízásban meghatározott feladatok ellátása során.
Az öt térségi képviselı köteles valamennyi kérdésben a települési önkormányzatok
által kialakított javaslatot, állásfoglalást, indítványt külön-külön elıterjeszteni, és az
azokban megjelenı akaratot a szavazáskor is érvényesíteni.
Az öt térségi képviselı minden olyan kérdésben jogosult és köteles dönteni, amely
nem érinti jelen szerzıdés rendelkezéseit, alapelveit, de a rendszer
megvalósulásához, szervezeti mőködéséhez szükséges. A térségi képviselıknek a
települési önkormányzatok polgármesterei útján azokban az alapvetı hatásköri
kérdésekben, melyekben Tagok saját képviselıtestületeik/közgyőlésük ülésén
döntenek, elıterjesztési, indítványozási joguk van.
Az egyes térségi képviselıkre jutó szavazatok száma az általuk képviselt települések
lakosságszámához igazodik, azzal, hogy egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok
több mint 50%-ával. (A szavazati arányt a szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza.)
Az együttmőködı tagok rögzítik, hogy bármely 10 kistelepülés (egyes tagok
szavazati aránya a 2%-ot nem éri el) jogosult a kifogásolt döntés meghozatalát
követı 30 napon belül tartandóan bármikor kezdeményezni az együttes tagi
egyeztetı győlés összehívását, amennyiben elıterjesztésüket nem vették figyelembe
(elutasították) a döntı befolyással rendelkezı nagytelepülések. Ezen egyeztetésen
ismételten kötelezı az elutasított döntések megtárgyalása
A Társulási Tanács dönt a jelen szerzıdésben meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját
feladat- és hatáskörben.
VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,
visszahívása, díjazásuk megállapítása,
b. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása,
d. a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség
szerint szakértıi vélemények figyelembe vételével,
e. Tag kizárásának indítványozása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített
többségével hozott döntése szükséges,

f. jelen társulási szerzıdés módosításának indítványozása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek
mindegyikének minısített többségével hozott döntése szükségeltetik,
g. Társulás megszőnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban
résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével
hozott döntésével lép hatályba,
h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának,
éves mérlegének elfogadása,
i. az érintett tárcákkal, a területileg illetékes területfejlesztési tanácsokkal,
illetve egyéb érintett szervezetekkel a támogatási szerzıdések megkötése,
j. az egységes díjpolitika elveinek és a díjszabás mértékének
meghatározása,
k. döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
l. a projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat a Társulás nevében
lefolytatja,
m. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai
célok meghatározása,
n. a projektek szerinti célkitőzések megvalósulásának, azok idıarányos
állapotának elemzése és értékelése,
o. a Tagok között felmerülı esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülı
problémák körében.
VII/1.2. A Társulási Tanács mőködése:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint évente legalább hat alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejő megjelölésével
indítványozza, ha azt az Ellenırzı Bizottság indítványozza, illetve ha a
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt a megyei közigazgatási hivatal
vezetıje kezdeményezi.
A Tanács elsı ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ határozatlan
idıtartamra.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a
napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze
írásban, az ülés napját megelızıen legalább 8 nappal korábban.
A Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazatok több mint felével rendelkezı
képviselık személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.
Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 30 napon belüli idıpontra
kell az újabb ülést összehívni.
A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes
bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált Tag

helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt
megismételt ülésre is kiterjed.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Az érvényes döntés meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévı tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.
A minısített többségő határozathoz az összes tag szavazatának több mint
kétharmada, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
Társulásban részt vevı tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minısített többségő szavazat szükséges a Társulási Megállapodás VII/1.1./ a., c.,
d., e., f., g., h., i. pontjaiban rögzített esetekben.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelezı érvényőek.
A Társulási Tanács mőködése során egyebekben a Mötv. képviselı-testületre
vonatkozó szabályok alapján kell eljárnia. E tekintetben a Mötv. zárt ülésre irányadó
szabályai is alkalmazandók.
A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzıkönyv
tartalmazza az ülésen résztvevı képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a
hozott határozatokat. A jegyzıkönyvre a képviselı-testületek ülésérıl szóló
jegyzıkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzıkönyvet a
Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá.
A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül az elnök megküldi a megyei
kormányhivatal vezetıjének.
A Társulási Tanács tagjai képviselı-testületüknek szükség szerint, de legalább
évente egyszer beszámolnak a Társulás mőködésérıl, szakmai tevékenységérıl.
VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke
Tagi önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási
Tanács elnökének személyét mindenkor Veszprém Megyei Jogú Város képviselıtestületének tagjai közül választják.
Polgármester elnöki tisztséget, nem tölthet be.
Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projekteket harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok elıtt,
b. a Társulás részére önálló bankszámlát nyit,
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás
nyilvántartásba vétele végett, benyújtja a társulási megállapodást a Veszprém
Megyei Kormányhivatalhoz törvényességi ellenırzés céljából,

d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projektek megvalósításának teljes
menetét,
e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának,
költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésérıl,
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi,
h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
j. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a
Társulási Tanács számára elıír,
k. benyújtja a KA pályázat(ok)at az illetékes Közremőködı Szervezethez,
l. a támogatási szerzıdést a Tagok nevében aláírja.
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve
képviselıik, a hatóságok, közremőködı szervek, személyek felé,
beszámoltathatja a Társulásban közremőködı bármely érdekeltet.
Az elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási
kötelezettséggel - jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı szervezet
létrehozására a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítı munkaszervezet
azonos a Projekt Irányító Szervezettel (PIU).
A Társulás elnöke a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a
Társulási Tanács ellenırzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a
törvényi rendelkezéseknek megfelelıen gazdálkodik; a mőködéssel járó költségeket
a befizetett mőködési hozzájárulás fedezi.
Az elnöki megbízatás megszőnik:
- önkormányzati tisztségének megszőnésével,
- a Társulási Tanács által történı visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az
elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szőnik meg.
A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának idıtartamára az
elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók kivéve, hogy személyét mindenkor
Veszprém Megyei Jogú Város képviselı-testületének tagjai közül választják
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját elısegíti, illetve akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
VII/2. Projekt Irányító Szervezet

Társulás a projektek végrehajtó munkaszervezeteként – projektmenedzsment
szervezet – a támogatási forma biztosította lehetıségtıl függıen vagy projekt
irányító szervezetet (PIU, Project Implementation Unit), vagy a
projektmendzsment feladatokat ellátó, kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes,
gazdasági társaságot hoz létre.
A projektmenedzsment szervezet feladatai:
- tájékoztatja Tagokat,
- koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektekben érintett
összes céggel, szakértıvel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal,
minisztériumokkal, intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben,
jóváhagyásban, tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe helyezési
eljárásokban érintett felekkel,
- részt vesz a projektelıkészítés és a tendereztetés technikai segítségnyújtásában,
- havonta elkészíti a projektekkel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítıket
a Tagok számára, a beruházást követıen ellenırzi az üzemeltetési költségeket,
- a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tőrı
alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni,
- a beruházás forrás-összetételét alakítja, koordinálja az Önerı Alap pályázaton
való részvételt,
- pénzügyi ütemtervet készít, ellenırzi annak megvalósulását, arról adatot
szolgáltat a Közremőködı Szervezeteknek és a Kifizetı Hatóságnak,
- részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
- végrehajtja a Társulás határozatait,
- operatív ügyekben döntést hoz, stratégiai döntések meghozatalát
kezdeményezi a társult önkormányzatoknál,
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,
- megszervezi az egyes ülések lebonyolítását, azokról emlékeztetıket készít,
- elıkészíti az esetleges szerzıdéseket, a szerzıdések módosítását,
- összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,
- átfogó ütemtervet készít, azt frissíti és nyomon követi a megvalósulását,
- ellátja a földvásárlás jogi és pénzügyi feladatait, beszerzi a hivatalos
értékbecsléseket,
- intézi a területrendezési tervekkel kapcsolatos feladatokat,
- lebonyolítja a munkaterület idıbeni birtokba vételét, biztosítja a munkaterület
alkalmasságát,
- feladata a támogatási kérelem elıkészítése, dokumentumok kidolgoztatása,
ehhez szakértık szerzıdtetése, ennek kapcsán kapcsolattartás a Közremőködı
Szervezetekkel,
- az engedélyek megszerzése,
- a pénzügyi források biztosítása,
- a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
- a támogatási szerzıdés aláírásának megszervezése,
- a támogatási szerzıdés által delegált feladatok ellátása,

-

-

a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének
szervezése (PR tevékenység, pl. honlap mőködtetése, média megjelenés,
tájékoztató/emléktáblák)
a projektek önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a
vonatkozó elıírásoknak megfelelıen,
adatszolgáltatás, informatikai rendszerek összehangolása,
visszaélések kezelése és jelentése a felelıs szerveknek,
a közbeszerzési eljárások elıkészítése, vállalkozók szerzıdtetése,
a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerzıdéskötés,
rendszeres monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítése, részvétel a
monitoring bizottság ülésein, napi monitoring végzése,
teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visszaszolgáltatása,
a munka eredményének ellenırzése a Bizottsági Határozatban, illetve a
Támogatási Szerzıdésekben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban,
helyszíni ellenırzések koordinálása, felügyelete,
a megvalósítás során felmerült változások ellenırzése, korrekciók
megszervezése,
mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezése és koordinálása,
a vállalkozók elszámoltatása,
a munkák átvételének megszervezése, a próbaüzemi ütemterv ellenırzése és a
próbaüzem elıkészítése,
jótállási igények érvényesítése,
a beruházás aktiválásának szervezése,
vállalkozói szerzıdések lezárása (pénzügyileg is),
zárójelentés készítése, a projektek befejezésének jelzése a Közremőködı
Szervezet felé,
a projektek dokumentumainak begyőjtése, rendszerezése, megırzése és
archiválása,
üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a
Kedvezményezett segítése,
felkészülés az auditálásra,
a projektekkel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív
részvétel és segítségnyújtás.

VII/3. Tisztségviselık felelıssége
A Társulási megállapodás átfogja a Tagok teljes anyagi felelısségét a szerzıdésben
rögzítettek, illetve a hivatkozott elıírások tekintetében, de hangsúlyozandó a
Tagokat képviselı tisztségviselık és képviselıtestületek, illetve a Társulási
megállapodásban kialakított szervezeti rendszer szerinti tisztségviselık személyi
felelıssége.
VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult.
A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a
géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök
teljes nevét önállóan írja alá.
IX. A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÓ SZERVE
Az irányítási jogok gyakorlója a döntéshozó szerv, azaz a Társulási Tanács (8200
Veszprém, Házgyári út 1.).
X. TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjait képezı önkormányzatok a Társulásra ruházzák át –
önkormányzati rendeleteik egyidejő módosítása mellett – az alábbi feladat- és
hatásköröket:
- a projektek megvalósításához szükséges szerzıdések pályáztatása és
megkötése,
- jelen szerzıdés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a KA és
az Önkormányzatok számára a saját forrás kiegészítésére biztosított
valamennyi támogatási forma elıírásainak teljesítése érdekében a Társulási
Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati
felhívás alapját képezı jogforrás nem teszi lehetıvé, hogy a Társulás saját
maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekrıl szóló 77/1993. (V.
12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács
elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget
vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással
összefüggı felelısségi szabályokat.

XII/1 A szerzıdés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal,
a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a pályázati forrásokat kezelı
szervezetekkel történt egyeztetést követıen élnek.
Amennyiben a 2002. évi támogatási döntés alapján a Kohéziós Alapból
finanszírozott alapberuházás (I. ütem) jelen szerzıdés aláírásától számított három
éven belül nem kezdıdik meg, illetve az aláírástól számított hat éven belül nem
valósul meg, úgy Tagok a három, illetve a hat éves határidı letelte után, ezen okból
is élhetnek felmondási jogukkal.
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december
31-i hatállyal - lehet. A felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a
képviselı-testület/közgyőlés legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a
Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése
meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerzıdésekben foglaltakat.
A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı
képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott határozata
szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év
közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a
Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a KA
Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek.
A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen kártérítési
felelısséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással
összefüggı kárra vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni
hozzájárulás arányának megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és
a Társulást terhelı kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben
megváltani. Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projektek megvalósítása
érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be
nem fizetett önrészt pedig köteles a pályázatban meghatározott önrész erejéig
kiegészíteni.
Az Önerı Alap pályázatokon résztvevı tagi önkormányzatok vállalják a pályázati
elıírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az esetlegesen késıbb
kiváló települések saját forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük
alapján fogják finanszírozni.
XII/2 Tagi kizárás
Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét
megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelı
határidı tőzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak
kézhezvételétıl számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeknek, a Tagok több mint fele képviselı-testületeinek

minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a
Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minısül a mőködési hozzájárulás
megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel,
azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési, önrész befizetési és egyéb
kötelezettsége alól.
XII/3 Tagfelvétel
A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács hagyja jóvá, kizárólag azon
önkormányzatok képviselı-testületei számára, amelyek szilárdhulladék kezeléssel
kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely
önkormányzatokkal a mőszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható,
továbbá akik jelen szerzıdés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében
kötelezınek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A Társuláshoz történı csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselı-testületeik által
minısített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá.
A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a Tagokra nézve
módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be
kell jelenteni.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŐNÉSE
A Társulási szerzıdés hatálya a projektek megvalósítására, a vagyonkezelésre terjed
ki.
A Társulás megszőnik, ha:
• törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósult;
• a Társulás tagjai minısített többséggel elhatározták a Társulás megszőntetését;
• a törvény erejénél fogva;
• bíróság jogerıs döntése alapján.
A Társulás megszőnése esetén Tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon
a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel, a tagdíjra vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
Tagok a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet 1. § 7. d)
pontja szerinti megszüntetı okiratban – azaz a társulás mőködtetésére vonatkozó

megállapodás felmondásáról szóló megállapodásban
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekben.

–rendelkeznek

a

XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás.
A szerzıdés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelıen, a projektek
megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelı nyilvánosság biztosítása.
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve
a civil szervezetek bevonásával a teljes körő lakossági tájékoztatásra. Ezen
tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenıen, fel kell hívniuk a lakosság
figyelmét az integrált hulladékhasznosítási és kezelési és feladatokra, a jogszabályi
elıírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerzıdés céljául szolgáló
beruházások elınyeirıl.
Tagok a teljes pályázati és beruházási idıszakra vonatkozóan rendszeres és
folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában,
amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl.
települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele,
helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre
kerülı szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló
munkálatok elısegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus
média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projektekkel kapcsolatos
valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági,
valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal
mőködése biztonságának megırzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok
képviselı-testületei/közgyőlése mindegyikének minısített többséggel hozott
jóváhagyása szükséges.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók
el.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevı valamennyi
önkormányzat képviselı-testületének/közgyőlésének minısített többséggel hozott
határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek
változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselıket.
A Társulás célját képezı szakmai tevékenység végzésére, írásban külsı szakmai
szervezetet bízhat meg.
Tagok a beruházásokkal létrejött vagyonelemek mőködtetésére – a rekultiváció
során létrejött vagyon kivételével – közbeszerzési eljárás során választották ki annak
üzemeltetıjét.

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése
jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a
többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.
A Tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni. A társulás mőködése során felmerülı vitás kérdésekben a
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok
kötelesek bevonni a törvényességi ellenırzést ellátó szervet és a Közremőködı
Szervezeteket. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítı)
szolgáltatását igénybe venni.
Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a
vonatkozó magyar jogszabályokat.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsısorban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
kormányrendelet az irányadó.
A fentiek szerint ezen szerzıdést – a 2 sz. mellékletet képezı aláírási íven - Tagok
158 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó
önrész összege, a szavazatok száma és megosztása
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselı-testületi/Közgyőlési határozatok
5. számú melléklet: A rekultivációba bevont települési szilárdhulladék lerakók és a
beruházás megvalósításához szükséges saját forrásokat biztosító
önkormányzatok, valamint az önrész megnevezése
6. számú melléklet: A Társulás díjpolitikájának ismertetése
7. számú melléklet: A törzskönyvi nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok
Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás elıtt részletesen átolvasták, közösen
értelmezték és az abban foglaltakat és megértették.
Veszprém, ……………….

1. számú melléklet: A Hulladékgazdálkodási Rendszer I. ütemére vonatkozóan, az
egyes önkormányzatokra jutó önrész összege, szavazatok száma és megosztása
Balatonfüredi győjtıkörzet
Szavazati
Önrész Szavazat
Srsz Sorszám Önkormányzat
arány
eFt.
szám
1.
6.
Aszófı
0,13%
1 024
2.
15.
Balatonakali
0,25%
1 925
3.
17.
Balatoncsicsó
0,07%
521
4.
19.
Balatonfüred
4,56%
35 204
5.
21.
Balatonhenye
0,05%
383
6.
23.
Balatonszepezd
0,15%
1 138
7.
24.
Balatonszılıs
0,20%
1 534
8.
25.
Balatonudvari
0,12%
965
9.
27.
Barnag
0,05%
375
10. 34.
Csopak
0,64%
4 978
11. 41.
Dörgicse
0,11%
824
12. 74.
Kıvágóörs
0,32%
2 505
13. 75.
Köveskál
0,16%
1 207
14. 86.
Mencshely
0,10%
745
15. 87.
Mindszentkálla
0,11%
838
16. 89.
Monoszló
0,06%
428
17. 93.
Nagyvázsony
0,63%
4 887
18. 103.
Óbudavár
0,02%
152
19. 107.
Örvényes
0,06%
444
20. 108.
Paloznak
0,15%
1 170
21. 112.
Pécsely
0,20%
1 572
22. 116.
Pula
0,08%
614
23. 119.
Révfülöp
0,43%
3 321
24. 126.
Szentantalfa
0,15%
1 122
25. 127.
Szentbékkálla
0,09%
667
26. 130.
Szentjakabfa
0,04%
293
27. 134.
Tagyon
0,03%
250
28. 137.
Tihany
0,49%
3 768
29. 144.
Vászoly
0,08%
630
30. 151.
Vöröstó
0,03%
258
31. 157.
Zánka
0,31%
2 414
TOTAL
9,85%
76 157
16

Ajkai győjtıkörzet

Srsz Sorszám

Önkormányzat

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonyjákó
Bakonypölöske
Bodorfa
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Dáka
Devecser
Döbrönte
Egeralja
Farkasgyepü
Ganna
Gyepükaján
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsısz
Kislıd
Kispirit
Kolontár
Külsıvat
Magyarpolány
Marcalgergelyi
Nagyalásony
Nagypirit
Nemeshany
Nemesszalók
Németbánya
Noszlop
Nyárád
Nyírád
Oroszi
Öcs
Pápadereske
Pápasalamon

2.
3.
5.
10.
13.
29.
30.
35.
37.
38.
39.
40.
42.
44.
46.
48.
51.
59.
60.
64.
66.
69.
70.
71.
72.
73.
76.
82.
83.
90.
92.
95.
98.
99.
100.
101.
102.
105.
106.
110.
111.

Szavazati
arány
0,17%
10,95%
0,07%
0,25%
0,15%
0,04%
0,15%
0,26%
0,14%
0,22%
1,82%
0,09%
0,09%
0,13%
0,11%
0,15%
0,41%
0,15%
0,15%
0,12%
0,25%
0,04%
0,04%
0,45%
0,04%
0,30%
0,29%
0,45%
0,16%
0,19%
0,11%
0,15%
0,35%
0,03%
0,38%
0,34%
0,66%
0,05%
0,08%
0,10%
0,13%

Önrész e Szavazat
Ft.
szám
1 308
84 608
553
1 931
1 125
343
1 143
2 005
1 119
1 675
14 096
689
694
1 034
870
1 127
3 143
1 138
1 167
893
1 912
298
343
3 499
282
2 305
2 231
3 449
1 231
1 449
862
1 170
2 739
247
2 936
2 641
5 129
383
638
758
1 032

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

117.
123.
133.
139.
141.
148.
150.
TOTAL

Srsz Sorszám
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

4.
9.
12.
16.
20.
26.
31.
33.
43.
45.
50.
52.
55.
57.
67.
80.
81.
84.
91.
96.
104.
113.
114.
115.
122.
128.
131.
138.
143.

Pusztamiske
Somlóvecse
Szıc
Tüskevár
Úrkut
Vid
Vinár

0,17%
0,03%
0,15%
0,21%
0,76%
0,05%
0,09%
21,68%

1 335
261
1 154
1 606
5 847
420
699
167 520

34

Veszprémi győjtıkörzet
Szavazati Önrész e Szavazat
Önkormányzat
arány
Ft.
szám
Alsóörs
0,51%
3 959
Bakonybél
0,47%
3 640
Bakonynána
0,35%
2 702
Balatonalmádi
3,01%
23 235
Balatonfőzfı
1,47%
11 376
Bánd
0,23%
1 742
Borzavár
0,28%
2 159
Csehbánya
0,10%
766
Eplény
0,19%
1 431
Felsıörs
0,45%
3 491
Hajmáskér
1,04%
8 062
Hárskút
0,23%
1 787
Herend
1,23%
9 469
Hidegkút
0,15%
1 133
Királyszentistván
0,16%
1 244
Lókút
0,17%
1 290
Lovas
0,13%
1 029
Márkó
0,40%
3 127
Nagyesztergár
0,43%
3 305
Nemesvámos
0,93%
7 198
Olaszfalu
0,38%
2 901
Pénzesgyır
0,13%
971
Pétfürdı
1,71%
13 229
Porva
0,17%
1 292
Sóly
0,14%
1 085
Szentgál
1,01%
7 823
Szentkirályszabadja
0,74%
5 712
Tótvázsony
0,43%
3 303
Városlıd
0,51%
3 909

109. 145.
110. 146.
111. 158.
TOTAL

Srsz Sorszám
112. 11.
113. 14.
114. 109.
TOTAL

Srsz Sorszám
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

1.
7.
8.
18.
22.
28.
32.
36.
47.
49.
53.
54.
56.
58.
61.
62.
63.
65.
68.
77.
78.
79.
85.
88.
94.

Veszprém
Veszprémfajsz
Zirc

19,98%
0,09%
2,52%
39,72%

Pápai győjtıkörzet
Szavazati
Önkormányzat
arány
Bakonykoppány
0,08%
Bakonyszőcs
0,13%
Pápa
11,22%
11,43%

154 447
689
19 462
306 970

63

Önrész e Szavazat
Ft.
szám
633
995
86 733
88 360
18

Tapolcai győjtıkörzet
Szavazati Önrész e Szavazat
Önkormányzat
szám
arány
Ft.
Ábrahámhegy
0,19%
1 452
Badacsonytomaj
0,83%
6 419
Badacsonytördemic
0,33%
2 563
Balatonederics
0,39%
3 029
Balatonrendes
0,05%
423
Bazsi
0,16%
1 202
Csabrendek
1,07%
8 291
Dabronc
0,18%
1 399
Gógánfa
0,28%
2 167
Gyulakeszi
0,25%
1 936
Hegyesd
0,06%
492
Hegymagas
0,09%
707
Hetyefı
0,04%
282
Hosztót
0,04%
298
Kapolcs
0,15%
1 125
Káptalanfa
0,32%
2 444
Káptalantóti
0,16%
1 268
Kékkút
0,03%
247
Kisapáti
0,13%
1 029
Lesencefalu
0,12%
909
Lesenceistvánd
0,34%
2 617
Lesencetomaj
0,41%
3 170
Megyer
0,02%
128
Monostorapáti
0,40%
3 114
Nemesgulács
0,37%
2 821

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

97.
Nemesvita
118.
Raposka
120.
Salföld
121.
Sáska
124.
Sümeg
125.
Sümegprága
129.
Szentimrefalva
132.
Szigliget
135.
Taliándörögd
136.
Tapolca
140.
Ukk
142.
Uzsa
147.
Veszprémgalsa
149.
Vigántpetend
152.
Zalaerdıd
153.
Zalagyömörı
154.
Zalahaláp
155.
Zalameggyes
156.
Zalaszegvár
TOTAL
SUB TOTAL

0,13%
0,09%
0,03%
0,11%
2,36%
0,24%
0,08%
0,34%
0,24%
6,07%
0,12%
0,13%
0,10%
0,08%
0,12%
0,17%
0,41%
0,02%
0,05%
17,32%
100,00%

1 037
729
194
846
18 204
1 827
649
2 643
1 864
46 944
952
1 024
808
622
909
1 338
3 167
160
380
133 829
772 836

27
158

2. számú melléklet: Aláírási ív
1. Ábrahámhegy Község

Ph.
Vella Zsolt polgármester

2. Adorjánháza Község

Ph.
Marton Dezsı polgármester

3. Ajka Város

Ph.
Schwartz Béla polgármester

4. Alsóörs Község

Ph.
Hebling Zsolt polgármester

5. Apácatorna Község

Ph.
Kovács Béla polgármester

6. Aszófı Község

Ph.
Bors János polgármester

7. Badacsonytomaj Város

Ph.
Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytördemic Község

Ph.
Vollmuth Péter polgármester

9. Bakonybél Község

Ph.
Baky György polgármester

10. Bakonyjákó Község

Ph.
Takácsné Tompos Rita
polgármester

11. Bakonykoppány Község

Ph.
Tekán István polgármester

12. Bakonynána Község

Ph.
Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

13. Bakonypölöske Község

Ph.
Ulaki Béla polgármester

14. Bakonyszőcs Község

Ph.
Oláh Kálmán Géza polgármester

15. Balatonakali Község

Ph.
Koncz Imre polgármester

16. Balatonalmádi Város

Ph.
Keszey János polgármester

17. Balatoncsicsó Község

Ph.
Schumacher József polgármester

18. Balatonederics Község

Ph.
Tóth Péter polgármester

19. Balatonfüred Város

Ph.
Dr.Bóka István polgármester

20. Balatonfőzfı Város

Ph.
Marton Béla polgármester

21. Balatonhenye Község

Ph.
Szalai István polgármester

22. Balatonrendes Község

Ph.
Fuchs Henrik alpolgármester

23. Balatonszepezd Község

Ph.
Márton József polgármester

24. Balatonszılıs Község

Ph.
Mórocz László polgármester

25. Balatonudvari Község

Ph.
Szabó László polgármester

26. Bánd Község

Ph.
Schindler László polgármester

27. Barnag Község

Ph.
Kulcsár Miklós polgármester

28. Bazsi Község

Ph.
Szentes László polgármester

29. Bodorfa Község

Ph.
Kardos Róbert polgármester

30. Borszörcsök Község

Ph.
Modori László József
polgármester

31. Borzavár Község

Ph.
Dócziné Belecz Ágnes
polgármester

32. Csabrendek Község

Ph.
Turcsi József polgármester

33. Csehbánya Község

Ph.
Straub Dávid polgármester

34. Csopak Község

Ph.
Ambrus Tibor polgármester

35. Csögle Község

Ph.
Osváth Károly Tamás
polgármester

36. Dabronc Község

Ph.
Simon Lajos polgármester

37. Dabrony Község

Ph.
Stubán Ferenc polgármester

38. Dáka Község

Ph.
Végh József polgármester

39. Devecser Város

Ph.
Toldi Tamás polgármester

40. Döbrönte Község

Ph.
Cseh Lajos polgármester

41. Dörgicse Község

Ph.
Kis-Pál Miklós polgármester

42. Egeralja Község

Ph.
Bolla Klaudia polgármester

43. Eplény Község

Ph.
Fiskál János polgármester

44. Farkasgyepü Község

Ph.
ifj.Csıbör Károly polgármester

45. Felsıörs Község

Ph.
Szabó Balázs polgármester

46. Ganna Község

Ph.
Vesztergom József polgármester

47. Gógánfa Község

Ph.
Damjanovics József polgármester

48. Gyepükaján Község

Ph.
Lovasi Attila polgármester

49. Gyulakeszi Község

Ph.
Tóth József polgármester

50. Hajmáskér Község

Ph.
Köbli Miklós polgármester

51. Halimba Község

Ph.
Tóbel János polgármester

52. Hárskút Község

Ph.
Kiss Árpád polgármester

53. Hegyesd Község

Ph.
Stark Sándor polgármester

54. Hegymagas Község

Ph.
Sallee Barbara polgármester

55. Herend Város

Ph.
Vajai László polgármester

56. Hetyefı Község

Ph.
Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

57. Hidegkút Község

Ph.
Pénzes Erzsébet polgármester
Ph.

58. Hosztót Község

Major Lajos polgármester
59. Iszkáz Község

Ph.
Cseh József polgármester

60. Kamond Község

Ph.
Asbóth Szabolcs polgármester

61. Kapolcs Község

Ph.
Márvány Gyula Tiborné
polgármester

62. Káptalanfa Község

Ph.
Csordás Gáspár polgármester

63. Káptalantóti Község

Ph.
Csom Károlyné polgármester

64. Karakószörcsök Község

Ph.
Szabóné Piriti Márta
polgármester

65. Kékkút Község

Ph.
Pék László polgármester

66. Kerta Község

Ph.
Buzás Károly Lajos polgármester

67. Királyszentistván Község

Ph.
Köszegi Ilona polgármester

68. Kisapáti Község

Ph.
Keszei Endre Tibor polgármester

69. Kisberzseny Község

Ph.
Ferenczy Lajos polgármester

70. Kiscsısz Község

Ph.
Szabó Ferenc polgármester

71. Kislıd Község

Ph.
Somogyi Anna Mária
polgármester

72. Kispirit Község

Ph.
Németh Jenı Ferenc polgármester

73. Kolontár Község

Ph.
Tili Károly polgármester

74. Kıvágóörs Község

Ph.
Horváth Dezsı polgármester

75. Köveskál Község

Ph.
Sebestyén Zoltán polgármester

76. Külsıvat Község

Ph.
Lengyel László polgármester

77. Lesencefalu Község

Ph.
Aczél Péter polgármester

78. Lesenceistvánd Község

Ph.
Tóth Csaba polgármester
Ph.

79. Lesencetomaj Község

Mészáros László János
polgármester
80. Lókút Község

Ph.
Surányi Mihály polgármester

81. Lovas Község

Ph.
Ferenczy Gáborné polgármester

82. Magyarpolány Község

Ph.
Polt Rita polgármester

83. Marcalgergelyi Község

Ph.
Léránt Károlyné polgármester

84. Márkó Község

Ph.
Hartmann Antal polgármester

85. Megyer Község

Ph.
Pajer Kristóf László polgármester

86. Mencshely Község

Ph.
Dr. Loványi Róbert Benedek
polgármester

87. Mindszentkálla Község

Ph.
Keszler Gyula polgármester

88. Monostorapáti Község

Ph.
Hárshegyi József Gyula
polgármester

89. Monoszló Község

Ph.
Simon György polgármester

90. Nagyalásony Község

Ph.
Csöngei Gábor polgármester

91. Nagyesztergár Község

Ph.
Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

92. Nagypirit Község

Ph.
Burján Ernı polgármester

93. Nagyvázsony Község

Ph.
Vígh-Krupla Orsolya
polgármester

94. Nemesgulács Község

Ph.
Nagy Rudolfné polgármester

95. Nemeshany Község

Ph.
Kiss Attila polgármester

96. Nemesvámos Község

Ph.
Sövényházi Balázs polgármester

97. Nemesvita Község

Ph.
Eke Ferenc polgármester

98. Nemesszalók Község

Ph.
Varga Jenı polgármester

99. Németbánya Község

Ph.
Blaskovics Zoltán polgármester
Ph.

100. Noszlop Község

Dózsa Géza polgármester

101. Nyárád Község

Ph.
Pajak Károly László polgármester

102. Nyírád Község

Ph.
Sarkadi-Nagy András János
polgármester

103. Óbudavár Község

Ph.
Bodor Antal polgármester

104. Olaszfalu Község

Ph.
Boriszné Hanich Edit
polgármester

105. Oroszi Község

Ph.
Dániel Ferenc polgármester

106. Öcs Község

Ph.
Mészáros Ferenc polgármester

107. Örvényes Község

Ph.
Huszár Zoltán polgármester

108. Paloznak Község

Ph.
Czeglédy Ákos polgármester

109. Pápa Város

Ph.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ph.

110. Pápadereske Község

Edvy Róbert polgármester

111. Pápasalamon Község

Ph.
Horváth Ferenc polgármester

112. Pécsely Község

Ph.
ifj. Sebık Lajos polgármester

113. Pénzesgyır Község

Ph.
Busz János Sándor polgármester

114. Pétfürdı Község

Ph.
Horváth Éva polgármester

115. Porva Község

Ph.
Veinperlné Kovács Andrea
polgármester

116. Pula Község

Ph.
Kertész Lajos polgármester

117. Pusztamiske Község

Ph.
Takács László polgármester

118. Raposka Község

Ph.
Bolla Albert polgármester

119. Révfülöp Község

Ph..
Kondor Géza polgármester
Ph.

120. Salföld Község

Fábián Gusztáv polgármester
121. Sáska Község

Ph.
Kovács Nándor János
polgármester

122. Sóly Község

Ph.
Bikádi László Károly
polgármester

123. Somlóvecse Község

Ph.
Dittrich Gábor polgármester

124. Sümeg Város

Ph.
Rátosi Ferenc polgármester

125. Sümegprága Község

Ph.
Csıbör Károly polgármester

126. Szentantalfa Község

Ph.
Kiss Csaba polgármester

127. Szentbékkálla Község

Ph.
Sárvári Attila polgármester

128. Szentgál Község

Ph.
Istvánfalvi Sándor Károly
polgármester

129. Szentimrefalva Község

Ph.
Csonka Sándor polgármester

130. Szentjakabfa Község

Ph.
Steixner László polgármester

131. Szentkirályszabadja Község

Ph.
Iványi András polgármester

132. Szigliget Község

Ph.
Balassa Balázs polgármester

133. Szıc Község

Ph.
Németh Balázs polgármester

134. Tagyon Község

Ph.
Steierlein István polgármester

135. Taliándörögd Község

Ph.
Kajdi István polgármester

136. Tapolca Város

Ph.
Császár László polgármester

137. Tihany Község

Ph.
Tósoki Imre polgármester

138. Tótvázsony Község

Ph.
Magasi János polgármester

139. Tüskevár Község

Ph.
Molnár Levente polgármester

140. Ukk Község

Ph.
Komendánt Irén polgármester

141. Úrkut Község

Ph.
Fülöp Zoltán Gyuláné

polgármester
142. Uzsa Község

Ph.
Kovács Károly polgármester

143. Városlıd Község

Ph.
Csekényi István polgármester

144. Vászoly Község

Ph.
Rózsahegyi Tibor László
polgármester

145. Veszprém Megyei Jogú Város

Ph.
Porga Gyula polgármester

146. Veszprémfajsz Község

Ph.
Fertig József polgármester

147. Veszprémgalsa Község

Ph.
Kiss Miklós polgármester

148. Vid Község

Ph.
Szabó Róbert polgármester

149. Vigántpetend Község

Ph.
Marton Istvánné polgármester

150. Vinár Község

Ph.
Horváth Csaba polgármester

151. Vöröstó Község

Ph.
Rákos Margit polgármester
Ph.

152. Zalaerdıd Község

Bódis József polgármester

153. Zalagyömörı Község

Ph.
Illés László polgármester

154. Zalahaláp Község

Ph.
Bedı Lajos Sándor polgármester

155. Zalameggyes Község

Ph.
Szanyi Mária Judit polgármester

156. Zalaszegvár Község

Ph.
Bujtor Tamás polgármester

157. Zánka Község

Ph.
Filep Miklós polgármester

158. Zirc Város

Ph.
Ottó Péter polgármester

5. számú melléklet:
A rekultivációba bevont települési szilárdhulladék lerakók és a beruházás
elıkészítéséhez szükséges saját forrásokat biztosító önkormányzatok
megnevezése és a vállalt önrész meghatározása
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Összesen

Költségviselı
önkormányzat
Apácatorna
Bakonybél
Bakonynána
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonrendes
Csabrendek
Dabrony
Dáka
Devecser
Felsıörs
Gyepükaján
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Kiscsısz
Lovas
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Nemesgulács
Nemeshany
Noszlop
Nyárád
Pápa
Pápasalamon
Somlóvecse
Szentimrefalva
Tapolca
Ukk
Veszprémgalsa
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zirc
34

lakosság
száma (fı)
208
1 369
1 016
8 738
13 239
159
3 118
421
630
5 301
1 313
424
112
423
919
129
387
1 297
545
324
1 061
440
1 104
993
32 617
388
98
244
17 654
358
304
60
143
7 319
102 855

összes befizetési
kötelezettség
(elıkészítés, Ft)
52 000
345 800
257 300
2 209 600
3 345 500
38 900
787 600
106 600
158 600
1 338 700
332 700
106 600
28 600
106 600
231 300
33 800
98 800
327 500
137 800
83 200
267 800
111 800
278 200
252 200
8 242 900
98 800
26 000
62 400
4 460 700
90 900
78 000
15 600
36 400
1 850 900
26 000 100

6. számú melléklet
A Társulás által alkalmazott díjpolitika
A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási
Megállapodás aláírásával vállaltak kötelezettséget.
A Társulás vezetése ennek a felhatalmazásnak a birtokában vállalt kötelezettséget,
Támogatási Szerzıdés aláírásával, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságával szemben.
Minden,
a
Társuláshoz
csatlakozott
Önkormányzatnak,
helyi
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
rendeletében,
a
Társulási
Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelıen a közigazgatási
területén keletkezı lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár
vegyesen győjtött) köteles a támogatással megvalósult létesítménybe
beszállítani és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos
rendeletében szerepeltetni
A támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségünknek csak abban az esetben
tudunk eleget tenni, ha a teljes rendszert abban a körben, hulladékmennyiséggel és
lakosságszámmal mőködtetjük, amivel a pályázathoz benyújtott megvalósítási
tanulmányban számoltunk.
Bármelyik település kilépése a Társulásból a többi településre jutó hulladékdíj
további növekedését, a megtérülési ráta megváltozását eredményezi és így a
támogatás részének, vagy egészének visszavonásához vezet.
A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulását követı
közszolgáltatás igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. A Ht.
47.§ (7) bekezdésében meghatározott adatközlésnél a közszolgáltatónak eszerint
kell eljárni. (figyelembe véve a KA és KEOP projekt vállalásait és kötelezettségeit
pl. ÉCS elszámolás stb.)
A Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint az üzemeltetési
díj három fı tényezıbıl áll össze:
• egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott vagyontárgyak
üzemeltetésére)
• helyi költségek (a települések eltérı adottságait tükrözik)
• a vagyonra jutó amortizáció
Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak
üzemeltetése esetén magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelı központ,
az átrakóállomások, a szelektív győjtırendszer elemeinek, valamint a hulladékgyőjtı
jármőveknek az üzemeltetését.
A helyi költségek a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerzıdések továbbélése
kapcsán a jelenlegi közszolgáltatók győjtési és szállítási költségeit fedezik. Ennél

figyelembe kell venni az üzemeltetésre átadott jármővekre jutó költségeket (pl.
bérleti díj, amortizáció stb.) is.
A vagyonra jutó amortizációt, a rekultivációs és utógondozási költségeket a díjakba
beépítve kell megképezni, a befolyt összegeket elkülönítve kell kezelni. Az így
létrejött alapot csak a rendszerelemek pótlására, illetve a jogszabályban
elıírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni.
A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt félre kell tenni a
pótlásához (esetleges továbbfejlesztéséhez szükséges alapokat). Ugyanakkor fontos,
hogy a díj megállapítása során ne hárítsunk a lakosságra aránytalanul nagy terhet.
Ennek megfelelıen az amortizáció beépítését a költségek közé fokozatos
díjemeléssel tartjuk elképzelhetınek.
A Társulás, mint Vagyonkezelı köteles biztosítani, hogy a megképzett, a
fenti feladatokra fel nem használt tartalék és kamatai, pénzeszköz, vagy
rövid lejáratú értékpapír formájában, mindenkor rendelkezésre álljanak.
A DÍJKÉPZÉSI ELVEK MEGHATÁROZÁSA
A díjtételek megállapítása során figyelembe veendı alapelvek összegzése:
1. A számításokban 15 éves élettartammal kalkulálunk. Ennyi idı alatt,
amennyiben az értékcsökkenési leírásban a lineáristól eltérı kulcsot
alkalmazunk, nem képzıdik megfelelı fedezet az eszközök pótlására, így azt
hitelfelvétellel kell kiegészíteni. Hogy ennek költségei is egyértelmően
elhatárolhatók legyenek 25 éves mőködési ciklust veszünk figyelembe.
2. A Társult Önkormányzatok egyike sem kerülhet hátrányba a lerakótól való
távolság miatt. Az elv érvényesítése a következı módon történik:
A projekt megvalósítása során létrehozott minden beruházás elem
mőködtetésével kapcsolatos összes költség – ideértve az értékcsökkenési
leírást is – egy lakosra jutó hányadát meghatározzuk (fajlagos átlagköltség).
Ennek alapján, a Társulási Megállapodás szerinti lakosságszámmal számítjuk
ki az egy településre jutó költségeket.
Így közösen vállalt üzemeltetési költség lesz:
• A Királyszentistváni lerakó;
• A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelı Központ;
• A szelektív hulladékgyőjtı rendszer (a 400 db újonnan létesített sziget,
a meglévı rendszer és a tervezett fejlesztések együttesen);
• Az Átrakó állomások és jármőparkja;
• A Térségi komposztáló telep;
• A mobil építési törmelék feldolgozó;
Mind a költségeket, mind a lakosságszámot évente felülvizsgáljuk.

• Ajka, Pápa és Tapolca győjtıkörzetek esetében az átrakó
állomások hídmérlege az átvételi pont. Az átrakó állomások
mőködtetésének és a hulladék továbbszállításának költségei – az
átrakó állomásról a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelı
Központba – a közösen vállalt költség részei.
Az átrakó állomások mőködtetésének fajlagos költségét a következı
módon határozzuk meg:

K
F Átrakó = ÁtrakóÁllomás

+ K Szállítás

L

Győyőjtıköet

ahol:

FÁtrakó: Az átrakás egy lakosra vetített fajlagos költsége;
KÁtrakóÁllomás: Az átrakó állomások (Ajka, Pápa, Tapolca
együtt) mőködési költsége, amely tartalmazza az
értékcsökkenési leírást, a fizetendı bérleti
díjakat,
az
üzemeltetéshez
közvetlenül
kapcsolódó személyi jellegő költségeket és
dologi kiadásokat;

KSzállítás: Az átrakó állomások és a Királyszentistváni
Regionális Hulladékkezelı Központ hídmérlege
között felmerülı szállítási költség, amely
tartalmazza
a
szállításhoz
közvetlenül
kapcsolódó személyi jellegő költségeket, a
jármővek mőködtetési költségeit, ideértve az
értékcsökkenési leírást is.

LGyőjtıkörzet: A győjtıkörzetek (Ajka, Pápa, Tapolca együtt)
lakosságszáma, a Társulási Megállapodás alapján;
• Balatonfüred és Veszprém győjtıkörzetek esetében a
Királyszentistváni
Regionális
Hulladékkezelı
Központ
hídmérlege az átvételi pont.
Ebben a két győjtıkörzetben a hulladékszállítási költség a ciklusidı (a
győjtıjármővek tovább vannak úton, illetve több kell a feladatok
ellátásához) meghosszabbodása miatt szintén megnı.
Mivel itt a többletköltség egyértelmően nem határozható meg, így a
hulladékszállítás átvételi pontokig történı elszállításának költségébıl
(2. pont szerint) az FÁtrakó fajlagos költség kompenzációként
érvényesíthetı.
A költségkompenzáció nem haladhatja meg a kimutatott
szállítási költség 50%-t.

F

kompenzált

=

K
L

Szállítás

− F Átrakó

Győyőjtıkörzet

Ahol:

KSzállítás: A Balatonfüredi és Veszprémi győjtıkörzetek
teljes szállítási költsége a Királyszentistváni
Regionális
Hulladékkezelı
Központ
hídmérlegéig, mint átvételi pontig.
Tartalmazza
a
szállításhoz
közvetlenül
kapcsolódó személyi jellegő költségeket, a
jármővek mőködtetési költségeit, ideértve az
értékcsökkenési leírást is.

LGyőjtıkörzet: A győjtıkörzetek (Balatonfüred, Veszprém)
lakosságszáma, a Társulási Megállapodás alapján;

FKompenzált: Az egy fıre jutó szállítási költség, Balatonfüred
és Veszprém győjtıkörzetekben.
A költségkompenzáció mértékét és meghatározásának módját, egy év
tényleges mőködést követıen felülvizsgáljuk és szükség esetén
javítjuk.
3. A közös költségszámítási pontokig történı hulladékszállítás költségét az
adott települési önkormányzat, a közszolgáltatóval kötött megállapodás
alapján maguk állapítják meg.
• Veszprém és Balatonfüred győjtıkörzetek esetében ezt a díjtételt
csökkenti az FÁtrakó fajlagos költség.
4. A beruházással létrejött vagyon értékcsökkenési leírásából adódó költségeket
a Társult Önkormányzatok fokozatosan hárítják át a lakosságra
• ingatlanok, épületek esetében, 15 éves lineáris értékcsökkenési leírását
alapul véve, a mőködés elsı 14 évében, az aktivált érték

n
részét
8

számoljuk el évente, ahol n, az aktiválás óta eltelt évek száma.
• a gépek – berendezések esetében, 10 éves lineáris értékcsökkenési
leírását alapul véve, a mőködés elsı 5 évében, az aktivált érték

n
+ 0,5
10

részét számoljuk el évente, ahol n, az aktiválás óta eltelt évek száma,
ezt követıen a maradvány érték elszámolás már lineáris kulcs szerint
történik.
Itt, elsısorban a gépek – berendezések esetében, a pótlás várható idıpontjáig
nem képzıdik elegendı forrás, ezért ezt várhatóan hitelbıl kell pótolni.

Ezt a költségelemet a Társulás bérleti díj formájában szedi be az
Üzemeltetıtıl.
5. A Királyszentistváni Regionális Hulladéklerakó rekultivációjához szükséges
költségeit és az aktivált vagyonérték 0,5%-át meg nem haladó vagyonkezelési
költséget, a mőködés elsı évétıl kezdve győjti a Társulás.
A 4. és 5. pont szerinti pénzalapokat a Társulás kezeli – annak
felhasználásáról, az Üzemeltetı felülvizsgált javaslata alapján – a
Társulás Tanácsa dönt.
Társulásnak fizetett bérleti díj az alábbi költségekre nyújt fedezetet;
• A Társulás tulajdonában lévı vagyon után elszámolt értékcsökkenési leírás
(3. pont szerint)
• A Társulás mőködéséhez kapcsolódó kiadások;
1. A környezı településekkel szemben vállalt kompenzáció;
2. A vagyonkezelés díja;
3. Esetlegesen a Társulás céljára felvett hitel törlesztı
részlete és költsége;

7. számú melléklet
A törzskönyvi nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok
A törzskönyvi nyilvántartás adatai:
Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám
(PIR):
Elnevezés:

589365
ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
15589363-2-19
15589363-3811-327-19

Székhely:
Adószám:
KSH statisztikai számjel:
Alaptevékenységi besorolás az
381100 Nem veszélyes hulladék győjtése
államháztartási szakágazat szerint:
381101 Települési hulladék összetevıinek válogatása,
elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevıinek
válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása,
átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
begyőjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes
(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
390001 Talaj és talajvíz szennyezıdésmentesítése
Szakfeladatok besorolása az
390002 Felszíni víz szennyezıdésmentesítése
államháztartási szakfeladatrend
390003 Épületek szennyezıdésmentesítése
szerint:
390004 Telephely szennyezıdésmentesítési
tevékenységek
390005 Egyéb szennyezıdésmentesítési tevékenységek
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzése, operatív lízing
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi
igazgatása és szabályozása
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
A ténylegesen végzett adóköteles fı tevékenység
3811 Nem veszélyes hulladék

tevékenységek TEÁOR’08 szerinti győjtése
besorolása:
egyéb tevékenység 3812 Veszélyes hulladék győjtése
egyéb tevékenység 3821 Nem veszélyes hulladék
kezelése,
ártalmatlanítása
egyéb tevékenység 3822 Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
egyéb tevékenység 3832 Hulladék újrahasznosítása
egyéb tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
egyéb tevékenység 8412 Egészségügy, oktatás,
kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás igazgatása
Czaun János
Vezetı neve:
választás
Kinevezésének módja, kezdete,
2006.11.16.
vége:
határozatlan
Alakulással kapcsolatos adatok Alakulással kapcsolatos adatok
Alapítás módja:
jogelıd nélküli alakulás
Alapítás idıpontja:
2005.11.10.
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:
2006.03.29.
Megye:
Veszprém megye
Pénzügyi körzet
9204 Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Önkormányzat típusa:
0 nincs
Település típusa:
00 nincs
Önkormányzat mőködési jellege:
0 nincs
Központosított illetményszámfejtési körbe és nettó
finanszírozási körbe tartozás:
Nettó finanszírozási körbe
igen
tartozik:
Nettó finanszírozási köbe tartozás 2005.11.10.
dátuma:
Központosított illetményigen
számfejtési körbe tartozik:
Központosított illetmény2005.11.10.
számfejtési körbe tartozás dátuma: 19
Veszprém Megyei Igazgatóság

Központosított illetményszámfejtést végzı kincstári megyei
igazgatóság neve, kódjai:
Az adózás rendjérıl szóló 2003.
tevékenységére az adó megállapításnak az általános
évi XCII. törvény (Art.) 22. § (1) forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott
bekezdése szerinti nyilatkozata
általános szabályait alkalmazza
Alapítói jog gyakorlója - 158 darab
427241 ADORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adorjánháza, Fı út 26)
734181 AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Ajka, Szabadság tér 12)
734015 ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Alsóörs, Ady Endre utca 7)
427438 APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Apácatorna, Kossuth utca
18)
734279 ASZÓFİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Aszófı, Árpád utca 2)
733942 BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Badacsonytomaj, Fı
utca 14)
733975 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(Badacsonytördemic, Hısök útja 12)
428590 BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonybél, Pápai utca 7)
428006 BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyjákó, Rákóczi tér 9)
426848 BAKONYKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonykoppány, Petıfi
utca 24)
427405 BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonypölöske, Petıfi
S. utca 88)
426859 BAKONYSZÜCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bakonyszücs, Kossuth utca
1)
734280 BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonakali, Kossuth utca
45)
734224 BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1)
431604 BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatoncsicsó, Fı utca
25)
427548 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonederics,
Kossuth utca 84)
734213 BALATONFŐZFİ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Balatonfőzfı, Nike körút 1)
734158 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Balatonfüred, Szent István
tér 1)
427922 BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonhenye, Kossuth

utca 54)
567848 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonrendes, Fı utca
1)
734257 BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonszepezd,
Árpád utca 27)
431572 BALATONSZİLİS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonszılıs, Fı utca
9)
734037 BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Balatonudvari, Ady
Endre utca 16)
431439 BARNAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Barnag, Fı utca 33)
430652 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bazsi, Fı utca 91)
427285 BORSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Borszörcsök, Petıfi utca
198)
734103 BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Borzavár, Fı út 43)
431406 BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bánd, Petıfi utca 60)
427043 CSABRENDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Csabrendek, Árpád utca 4)
427472 CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Csehbánya, Fı utca 39)
734059 CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Csopak, Petıfi utca 2)
427065 CSÖGLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Csögle, Rákóczi utca 188)
428370 DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Dabronc, Kossuth utca 60)
427362 DABRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Dabrony, Malom utca 10)
733920 DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Devecser, Petıfi tér 1)
426738 DÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Dáka, Dózsa Gy. utca 95)
426761 DÖBRÖNTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Döbrönte, Fı utca 47)
431583 DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Dörgicse, Fı utca 16)
567859 EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Egeralja, Fı utca 2)
568108 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Eplény, Veszprémi utca 64)
426518 FARKASGYEPŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Farkasgyepő, Petıfi Sándor
utca 42)
734114 FELSİÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Felsıörs, Szabadság tér 2)
426772 GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ganna, Fı utca 52)
427890 GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Gyulakeszi, Kossuth utca 55)
428754 HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hajmáskér, Kossuth utca 31)
427021 HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Halimba, Petıfi utca 16)

427856 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hegyesd, Zrinyi út 1)
427977 HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hegymagas, Szigligeti út 13)
734060 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Herend, Kossuth utca 97)
428381 HETYEFÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hetyefı, Kossuth utca 35)
431253 HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hidegkút, Fı utca 67/A)
428336 HOSZTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hosztót, Jókai utca 63)
734268 HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Hárskút, Fı utca 10)
427339 ISZKÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Iszkáz, József A. utca 3)
427340 KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kamond, Kossuth utca 28)
427867 KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kapolcs, Kossuth utca 62)
427351 KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Karakószörcsök,
Kossuth utca 1)
427076 KERTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kerta, Dózsa György utca 36)
431473 KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Királyszentistván,
Fı utca 12)
427911 KISAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Kisapáti, Kossuth út 77/1)
427449 KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kisberzseny, Széchenyi utca
20)
427252 KISCSÖSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kiscsısz, Kossuth utca 47)
429849 KISLÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Kislıd, Hısök tere 1)
427263 KISPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kispirit, Kossuth út 3)
427296 KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kolontár, Kossuth L. utca 24)
427900 KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Káptalantóti, Petıfi utca
48)
427933 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kékkút, Fı utca 5)
734246 KİVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Kıvágóörs, Kossuth utca 1)
427944 KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Köveskál, Fı utca 10)
431736 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BAKONYNÁNA (Bakonynána, Alkotmány
utca 3)
426695 KÜLSÖVAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Külsıvat, Kossuth utca 70)
427812 LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Lesencefalu, Kossuth utca
46)
427823 LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Lesenceistvánd,
Kossuth utca 145)
427834 LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Lesencetomaj, Kossuth

Lajos utca 51)
428963 LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Lovas, Fı utca 8)
568218 LÓKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Lókút, Bem utca 25)
429827 MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarpolány, Dózsa
utca 6)
426705 MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Marcalgergelyi,
Kossuth utca 52)
428392 MEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Megyer, Fı utca 5)
431440 MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Mencshely, Fı utca 21)
427955 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Mindszentkálla, Petıfi
utca 13)
431615 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Monoszló, Fı utca 40)
431428 MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5)
427010 NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nagyalásony, Kossuth utca
29)
568229 NAGYESZTERGÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nagyesztergár, Radnóti
utca 58)
427274 NAGYPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nagypirit, Kossuth utca 42)
428798 NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nagyvázsony, Kinizsi utca
96)
427571 NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nemesgulács, József A.
utca 59)
428149 NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nemesszalók, Rákóczi utca
15)
427845 NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nemesvita, Dózsa utca 8)
430289 NEMESVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nemesvámos, Fészek utca
7)
427108 NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Noszlop, Dózsa Gy. utca 45)
733919 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nyirád, Szabadság utca 3)
428161 NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Nyárád, Kossuth utca 1)
426529 NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Németbánya, Fı tér 3)
568230 OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Olaszfalu, Váci Mihály utca 17)
427416 OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Oroszi, Szabadság utca 43)
431561 PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Paloznak, Fı utca 10)
736174 PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Porva, Kırishegy utca 10)

431451 PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pula, Fı utca 32)
427306 PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pusztamiske, Dózsa György
utca 26)
734170 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Pápa, Fı utca 12)
426750 PÁPADERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pápadereske, Rákóczi utca
43)
426716 PÁPASALAMON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pápasalamon, Petıfi tér 3)
428853 PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pécsely, Vásártér utca 148/a)
431660 PÉNZESGYÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pénzesgyır, Fı utca 41)
736163 PÉTFÜRDİ NAGYKÖZÉG ÖNKORMÁNYZATA (Pétfürdı, Berhidai út 6)
427988 RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (Raposka, Fı utca 51)
733953 RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Révfülöp, Villa Filip tér
8)
733986 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Salföld, Kossuth utca 27)
427384 SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Somlóvecse, Petıfi utca 28)
431637 SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szentantalfa, Fı utca 39)
427966 SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szentbékkálla, Kossuth
utca 11)
734093 SZENTGÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szentgál, Fı utca 11)
428347 SZENTIMREFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szentimrefalva, Petıfi
utca 109)
431648 SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szentjakabfa, Fı utca 37)
734235 SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(Szentkirályszabadja, Petıfi S. utca 12)
427625 SZIGLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szigliget, Kossuth utca 54)
733931 SZİC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szıc, Kossuth utca 41)
427999 SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Sáska, Rákoczi út 4)
431495 SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Sóly, Kossuth L. utca 57)
733964 SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Sümeg, Béke tér 7)
428325 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT (Sümegprága, Rákóczi utca
17)
431659 TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Tagyon, Petıfi utca 10)
427878 TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Taliándörögd, Kossuth
Lajos utca 39)
734169 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Tapolca, Hısök tere 15)

428457 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BODORFA (Bodorfa, Szabadság utca 30)
428468 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYEPÜKAJÁN (Gyepükaján, Kossuth út 8)
427559 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GÓGÁNFA (Gógánfa, Deák F. utca 23)
427054 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÁPTALANFA (Káptalanfa, Rákóczi utca
5)
428479 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT NEMESHANY (Nemeshany, Petıfi út 85)
428886 TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Tihany, Kossuth L utca 12)
431242 TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Tótvázsony, Magyar utca
101)
427461 TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Tüskevár, Kossuth L. utca 48)
428413 UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ukk, Kossuth utca 32)
568944 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Uzsa, Lázhegy utca 21)
734202 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Veszprém,
Óváros tér 9)
431264 VESZPRÉMFAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Veszprémfajsz, Fı utca
57)
428358 VESZPRÉMGALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Veszprémgalsa, Rákóczi
utca 22)
427395 VID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Vid, Széchenyi tér )
427889 VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Vigántpetend, Kossuth
utca 32)
426727 VINÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Vinár, Köztársaság utca 38)
428907 VÁROSLÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Városlıd, Templom tér 4)
431594 VÁSZOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Vászoly, Béke tér 1)
431462 VÖRÖSTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Vöröstó, Fı utca 58)
428424 ZALAERDÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zalaerdıd, Petıfi Sándor utca
37)
428435 ZALAGYÖMÖRÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zalagyömörı, Fı utca 2)
429409 ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zalahaláp, Petıfi tér 4)
428446 ZALAMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zalameggyes, Ady utca 16)
428369 ZALASZEGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zalaszegvár, Kossuth utca
43)
734004 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Zirc, Március 15. tér 1)
427636 ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Zánka, Fı utca 29)
427780 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Ábrahámhegy, Badacsonyi

út 13)
431626 ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Óbudavár, Fı utca 18/I)
427317 ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Öcs, Béke utca 35)
427560 ÖNKORMÁNYZAT MONOSTORAPÁTI (Monostorapáti, Petıfi utca 123)
431550 ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Örvényes, Fenyves utca 2)
734192 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Úrkút, Rákóczi utca 45)

Melléklet a 159/2013. (V.31.) határozathoz

„Életöröm” Idısek Otthona

8200 Veszprém, Sólyi u. 20.

Az Életöröm Idısek Otthona
beszámolója
idısek bentlakásos ellátása és szociális étkezetés alapszolgáltatás
nyújtásáról

Veszprém, 2013. április 30.

B. Kissné Nemes Ágnes
intézményvezetı

Tisztelt Közgyőlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, és az „Életöröm” Idıs Otthon
Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. között 2005. november 9-tıl áll fenn
ellátási szerzıdés a Veszprém, Sólyi u. 20. szám alatti idıs otthon mőködtetésére.
Felek az Önkormányzat 424/2012. (XII.21.) Kh. számú határozatával étkeztetés
szociális alapellátására is ellátási szerzıdést kötöttek.
Az alapellátási szerzıdés 16., a szakellátási szerzıdés 9. pontjában foglaltaknak
megfelelıen az ellátások teljesítésérıl az alábbi beszámolót terjesztjük elı:
1. Az „Életöröm” Idısek Otthona (továbbiakban: Otthon) 2005. december 1.
napjával kezdte meg mőködését, a maximális 150 férıhelyre engedélyezett
létszámmal. A hatályos mőködési engedély alapján az Otthon 120 férıhelyen
idısek otthona, 30 férıhelyen idıskorúak gondozóháza intézményeként
mőködik. Alapellátás keretében az intézmény szociális étkezést biztosít az
arra igényjogosult veszprémi lakosok számára.
2. Az intézményben 2012. évben a tényleges feladatmutatók a különbözı
szakosított ellátási típusokon az alábbiak szerint alakultak:
- idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
- demens gondozottak bentlakásos intézményi ellátása
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Összesen:

104,94 fı
8,52 fı
4,61 fı
118,07fı

A 2011. évi létszámadatokkal összehasonlítva az intézményben szakellátás
keretében ellátott gondozottak száma 11,02%-os emelkedést mutat.
Az alapellátási szerzıdés alapján szociális étkeztetésben résztvevık száma
éves átlagban 47,72 fı, amely létszám 6,52 %-kal nıtt 2011. évhez
viszonyítva.
2012. december 31-i állapot szerint az intézményi gondozotti létszám 120 fı.
Az idısek otthoni átlagos gondozás személyi térítési díja havonta 104.000 Ft
volt az intézményben a 2012. évben. Átmeneti gondozási jogcímen történı
elhelyezésért havi 104.000,- Ft személyi térítési díjat fizettek a gondozottak.

Az étkeztetés szolgáltatás térítési díjai 2012. évben:
Ellátott jövedelme
Térítési díj
kiszállítással
Térítési díj elvitel

0-49.999 Ft
630

50.000-59.999
650

60.000680

530

550

570

Az Otthon 2012. évi mőködtetését továbbra is takarékos költséggazdálkodás
jellemezte, az intézmény tárgyévi vállalkozási tevékenységének eredménye
747 e Ft, közhasznú tevékenység eredménye 2.567 e Ft volt. Az intézmény a
2012. évet a vállalkozási és közhasznú tevékenységét 3314 e Ft eredménnyel
zárta.
Az intézmény 2012. évi mőködése stabil volt. Az ellátotti létszám jelentıs
növekedése, a szinte teltházzal történı üzemeltetése és a takarékos
költséggazdálkodás tette lehetıvé, hogy pozitív eredménnyel zárja az Otthon
a 2012. évi gazdálkodását. Jelenlegi céljaink között a stabil gazdálkodás
megtartása és további fejlesztések (megújuló energia felhasználás, intézmény
szakmai feladatellátásának infrastrukturális bıvítése) szerepelnek.
3. Az Otthon az ellátási szerzıdésben vállalt szociális alap és szakelátásokkal
kapcsolatos hatályos jogszabályokat, szakmai- és etikai követelményeket, a
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket hiánytalanul betartotta.
Az Otthon a jogszabályokban elıírt személyi, szakmai, tárgyi és technikai
háttérrel továbbra is rendelkezik, az általa végzett tevékenység szakmailag
megfelelı, magas színvonalú.

4. Az Otthon mőködése 2012. évben törvényes volt. A Nonprofit Kft.
gazdálkodását a felügyelı bizottság és a könyvvizsgáló törvényesnek találta.
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 2012. áprilisi teljes
körő ellenırzése, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala 2012. év során lefolytatott hatósági ellenırzése is
megállapította az Otthon törvényes mőködését.

5. Az Otthon az Önkormányzat ellátási területérıl benyújtott idısek otthoni,
idısek gondozóházi gondozásra való igényt minden esetben elınyben
részesítette az egyéb területrıl jelentkezıkkel szemben.

Ellátotti kimutatás szakellátások tekintetében 2012. évben:
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Étkeztetés tekintetében az Otthon a Veszprém városi rászoruló
igényjogosultak számára biztosított szociális étkeztetést, az alábbi adatok
szerint.

Hónap

Igénybevevık átlagos létszáma
hó/fı

január

44,78

február

47,04

március

47,4

április

45,74

május

46,32

június

49,08

július

51,43

augusztus

47,43

szeptember

52,29

október

50,1

november

49,94

december

41,38

Éves átlagos igénybevétel

47,72

6. Az intézmény a dolgozói létszámok, a dolgozók szakképzettségének
tekintetében 2012. évben az 1/2000. évi (I.7.) SzCsM rendeletben
megfogalmazott jogszabályi kötelezettségeknek 100%-ban megfelelt. Az
intézmény dolgozói létszáma 2012. december 31-én 52 fı.

7. A szakellátásokat igénybe vevık panaszát az Otthon az Sztv. 94/E. § (14)
bek. foglalt rendelkezései szerint vizsgálja felül, valamint a Szolgáltató
házirendjének VII. pontjában külön szabályozza az általa ellátottak
panaszainak érvényesítését. A tavalyi évben panasz nem érkezett.

Az Otthonban érdekképviseleti fórum mőködik. A fórumba az ellátást
igénybevevık 2 fıt, az otthon dolgozói és az otthon fenntartója 1-1 fıt,
valamint 1 fı hozzátartozói képviselıt delegáltak azzal a feltétellel, hogy a
fórum elnöke csak az ellátást igénybevevı lehet. A képviselıket 2010
áprilisában 4 évre választották meg. Az Érdekképviseleti Fórum 2012. évben
1 ülést, a teljes lakóközösség 2 lakógyőlést tartott.

Az Önkormányzat együttmőködését ezúton is köszönjük. Célunk, hogy a város
minıségi szociális ellátásához hosszútávon hozzá tudjunk járulni, amelyhez kérjük
az Önkormányzat segítségét.

Kérjük a T. Közgyőlést, hogy az „Életöröm” Idıs Otthon Szociális Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. éves beszámolóját és a határozati javaslatot
fogadja el.

Veszprém, 2013. április 30.

B. Kissné Nemes Ágnes
intézményvezetı

Melléklet a 160/2013. (V.31.) határozathoz
1. melléklet
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az állami és
önkormányzati fenntartású intézmények által használt önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosításáról szóló szabályzata
(továbbiakban: Szabályzat)
1. A Szabályzat célja
A 2012. január 1-jén hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
1.1
továbbiakban: Vagyontörvény) és a felhatalmazása alapján elfogadott 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak szerinti szabályozási
keretekhez kapcsolódó eljárásrendi irányelvek, szabályok és elvárások megfogalmazása a
tulajdonos Veszprém MJV Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) részérıl.
1.2
A Szabályzat célja a jogszabályi elvárásoknak való megfelelés biztosítása, azaz a szabályos,
valamint a hatékony és eredményes gazdálkodás elımozdítása.
2. A Szabályzat hatálya
2.1

A Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni az

a)
Önkormányzat tulajdonában és az önkormányzati fenntartású és mőködtetéső
költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv) használatában álló korlátozottan
forgalomképes ingatlanok hasznosításával kapcsolatos eljárásokra;
b)
Önkormányzat tulajdonában és az önkormányzat mőködtetésében álló állami fenntartású
költségvetési szerv által használt korlátozottan forgalomképes ingatlanok hasznosításával
kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan.
2.2
A Szabályzat szerint kell eljárni a 2.1 a) pontban foglalt eljárásokra nézve, amikor a
költségvetési szerv a Vagyonrendelet szabályainak megfelelıen saját maga hasznosítja a
korlátozottan fogalomképes ingatlant, abban található helyiségét (továbbiakban együtt :ingatlant),
vagy elıkészíti az ingatlan hasznosítását.
2.3
A Szabályzat szerint kell eljárni a 2.1 b) pontban foglalt eljárásokra nézve, amikor az
állami fenntartású, önkormányzati mőködtetéső költségvetési szerv feladatellátásához kapcsolódó
mőködésén túli idıszakra vonatkozóan a VKSZ Zrt. ellátja a korlátozottan fogalomképes ingatlan
hasznosításával kapcsolatos elıkészítı tevékenységet.
2.4
A Szabályzat szerint kell eljárni az eseti- vagy tartós használatra irányuló jogviszony
létesítése tárgyában.
3. Általános rész, alapelvek
3.1
Az Önkormányzat Közgyőlése 321/2012. (X.26) határozatával elfogadta a közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási tervét (továbbiakban: Vagyongazdálkodási Terv), a
Vagyongazdálkodási Terv –többek között - az alábbi alapelveket rögzíti a gazdálkodás
szabályszerősége, hatékonysága és eredményessége érdekében:

a)
„Veszprém MJV Önkormányzatának a vagyontárgyait folyamatosan felül kell vizsgálnia
abban a tekintetben, hogy volna –e a jobb és hatékonyabb hasznosításra lehetıség.
b)
A vagyongazdálkodásnak következetesnek kell lennie és ki kell terjednie minden
vagyonelemre, a teljes tulajdonállományra.
c)
A vagyonnal való bánásmódra a hasznosítással kapcsolatban a nyílt pályázati eljárás
alkalmazása a fı szabály.
d)
A vagyon értékesítésébıl származó bevételnek a vagyon visszapótlását és gyarapítását kell
szolgálnia. Ebben a korlátozottan forgalomképes ingatlanoknál beleértendı az üzemletetés és
mőködési költségei is, amelyek levonását követıen a nettó eredmény képezheti további
fejlesztések forrását.”
3.2 Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a Vagyonrendelet szerint-amennyiben
versenyeztetési eljárás kötelezı, zártkörő versenyeztetési eljárást kell lefolytatni.
3.3 Az Önkormányzat a Közgyőlés 380/2012. (XI.30.)határozata alapján 2012. december 12.13.án megbízási szerzıdést kötött a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel
(továbbiakban:„VKSZ” Zrt.) az önkormányzati mőködtetéső és állami fenntartású költségvetési
szerveket kiszolgáló infrastruktúra karbantartása és üzemeltetése tárgyában. A „VKSZ” Zrt-t
feladata - ennek keretében – az érintett költségvetési szervek részére történı infrastruktúra
biztosítása, az épületek mőködtetési és üzemeltetési feladatainak ellátása.
3.4 A Közgyőlés 380./2012. (XI.30.)határozata alapján
„VKSZ” Zrt-t feladata az
önkormányzati mőködtetéső és állami fenntartású költségvetési szervek használatában levı
ingatlanoknak a költségvetési szervek feladatellátásához kapcsolódó mőködési idın kívüli
idıszakokban történı hasznosításának elıkészítésével kapcsolatos tevékenység végzése.
3.5.Az Önkormányzati fenntartású és önkormányzati mőködtetéső költségvetési szervek a
feladatellátásukhoz kapcsolódó mőködési idıszakon túli idıszakok vonatkozásában a saját maguk
által használt ingatlanok hasznosítását maguk végzik, ha azt a Vagyonrendelet megengedi. A
Vagyonrendeletben meghatározott esetben a költségvetési szervek az ingatlanok hasznosításának
elıkészítését végzik. Részükre a „VKSZ” Zrt. gondoskodik az költségvetési szerv által használt
épületek mőködtetési és üzemeltetési feladatainak ellátásáról.
A „VKSZ” Zrt. és az önkormányzati fenntartású és önkormányzati mőködtetéső
költségvetési szervek ezeket a feladatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Stratégiai és
Vagyongazdálkodási Önálló Csoportjának (továbbiakban: Csoport) közremőködésével látják el.
3.6.

4. A nyilvántartási és beszámolási kötelezettség
4.1
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei kötelesek az általuk, vagy
közremőködésükkel hasznosított ingatlanok használatára irányuló jogviszonnyal kapcsolatos
tevékenységüket és az abból származó bevételeiket, vagy beszedett díjakat elkülönített
nyilvántartásban naprakészen vezetni.
4.2
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a 4.1 pontban foglalt
elkülönített nyilvántartásukat kiegészíteni azon hasznosítási igényekkel, amelyeket nem tudtak
kielégíteni.
„VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a hasznosítási
4.3
jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységükrıl és e tevékenységükbıl származó bevételeikrıl,

beszedett díjakról beszámolni az Önkormányzat Közgyőlésének a tárgyévet követı év elsı
negyedévében.
4.4
A nyilvántartás és beszámoló tartalmazza különösen az egyes használatra irányuló
jogviszony létesítésének dátumát, idıtartamát, a szerzıdés alapvetı elemeit (szolgáltatási díj,
bérlı, bérelt helység(ek), bérlettel megvalósuló igénybevétel célja, kapcsolattartók elérhetısége),
tételes és összesített bontásban.
4.5
A Csoport összegyőjti, rendszerezi a „VKSZ” Zrt. és az Önkormányzat költségvetési
szervei által megküldött beszámoló jelentéseket és elıterjesztést készít a Közgyőlés számára.
4.6
A beszámolót tartalmazó elıterjesztés célja, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
korlátozottan forgalomképes ingatlanok mőködtetésével és hasznosításának elıkészítésével
megbízott „VKSZ” Zrt., és az ingatlant használó költségvetési szerv bemutassa a Közgyőlésnek,
hogy az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását milyen hatékonysággal és
gazdasági eredményességgel tudta elıkészíteni,vagy elvégezni.
5. A hasznosítási eljárás lefolytatása
5.1
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosítására irányuló eljárásokra
vonatkozó hatályos szabályozást a Vagyonrendelet tartalmazza, az abban foglaltak betartása és
alkalmazása kötelezı minden bérbeadási eljárás vonatkozásában.
5.2
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei jogosultak, egyben kötelezettek
a Vagyonrendeletben foglalt szabályozásnak megfelelı eljárás lefolytatására.
5.3
A „VKSZ” Zrt. az önkormányzati mőködtetéső, állami fenntartású költségvetési szervek
által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását elıkészíti. A hasznosítási döntést
a polgármester hozza meg az intézmény vezetésével történt egyeztetést követıen.
5.4
Az önkormányzati fenntartású és mőködtetéső költségvetési szerv jogosult az általa
használt önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására a Vagyonrendelet szabályainak
figyelembe vételével. A Vagyonrendeletben meghatározott esetben a hasznosítás elıkészítése a
feladata.
5.5
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettsége, hogy a
Vagyonrendeletben foglaltak szerinti hasznosítási eljárás lefolytatása során a Csoporttal tartsák a
kapcsolatot és bevonják a hasznosítási eljárásba. Ennek érdekében a hasznosítási eljárás
megindítását minden esetben be kell jelenteni a Csoport részére. A „VKSZ” Zrt. minden esetben
köteles az önkormányzati tulajdonú épületet használó állami fenntartású intézménnyel egyeztetni
a hasznosítási eljárás megindítása elıtt.
5.6
A hasznosítási eljárás lezárása, amennyiben a jogügylet létrejön, minden esetben írásba
foglalt szerzıdés megkötésével történik. Az írásba foglalt szerzıdés tartalmazza a bérleti
jogviszony fıbb feltételeit: az bérleti vagy egyéb használatra irányuló jogviszony létesítésének
dátumát, idıtartamát, a szerzıdés alapvetı elemeit, így különösen: szolgáltatási díj, bérlı, bérelt
helység(ek), bérlettel megvalósuló igénybevétel célja, kapcsolattartók elérhetısége.
5.7
A hasznosítási eljárás lezárásáról minden eljárás vonatkozásában értesítést kell küldeni a
Csoport részére, ha a jogügylet létrejött, a szerzıdés másolatának a megküldésével.
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei a hasznosítási jogviszony
5.8
létrejötte érdekében folytatott tevékenységüket az önkormányzati bevételek növelése érdekében

végezhetik, ezért kötelesek minden bérleti vagy hasznosítási lehetıséget figyelembe venni,
kihasználni és minden megkereséssel kapcsolatban a megfelelı eljárást megindítani. Kötelesek a
bérleti igények kielégítése érdekében a bérbevevı képviselıjével a bérleti jogviszony alatt a
kapcsolatot tartani és kötelesek folyamatosan promóciós tevékenységet folytatni.
5.9
Ha „VKSZ” Zrt vagy az Önkormányzat költségvetési szerve által a Vagyonrendelet 37. §
vagy 38. § alapján folytatott zártkörő versenyeztetési eljárás során egyazon bérleményre és
idıszakra eseti és tartós bérleti igény egyszerre jelentkezik, a tartós bérletet kell elınyben
részesíteni, amennyiben kedvezıbb bevételi lehetıségeket teremt.
5.10 Ha „VKSZ” Zrt által a Vagyonrendelet 37. § vagy 38. § alapján folytatott zártkörő
versenyeztetési eljárás során egyazon bérleményre és idıszakra vonatkozóan ütközı bérleti
igények jelentkeznek, a „VKSZ” Zrt-nek ki kell kérnie az épületet használó az önkormányzat
mőködtetésében és állami fenntartásban álló költségvetési szerv véleményét.
6. A díjszabásra és elszámolásra irányadó szabályok
6.1
A hasznosításra irányuló szerzıdéses szolgáltatatás semmilyen esetben nem lehet
térítésmentes, kivéve, ha közfeladat ellátásra irányul a szerzıdés. A használati és bérleti díjak
megállapításnál a Vagyonrendelet 27. § és 28. § foglaltak alapján meg kell határozni a hasznosított
ingatlan értékét.
A használati díjnak ugyanakkor minden esetben fedeznie kell a szolgáltatás nyújtásával
6.2
kapcsolatban felmerülı ráfordításokat, kiszámításánál figyelembe kell venni mindennemő
közvetlen és közvetett költséget. A hasznosításra irányuló gazdálkodási tevékenységnek
kimutatható pénzügyi eredménnyel kell járnia. Az egyes jogügyletek létesítésekor a díj
meghatározására vonatkozóan a Szabályzat mellékletét képezı ajánlást figyelembe kell venni. A
melléklet szerinti legalacsonyabb díj, vagy annál magasabb díjszabás megállapítása javasolt. Tartós
jogviszony esetén évente a díj felülvizsgálatát kell kezdeményezni.
6.3
A nem közvetlenül a bérbeadáshoz kapcsolódó nem kimutatható közvetett költségeket
arányosítással kell megállapítani a bérbeadás idıszakárnak a terjedelme és a bérlemény nagysága
alapján.
6.4
A bérleti jogviszony igényeihez illeszkedı egyéb berendezések vonatkozásában is (pl.
hangtechnika, kivetítés) használati díjat kell megállapítani, amit a rendelkezésre bocsátás
feltételeivel együtt a bérleti szerzıdésbe kell belefoglalni.
6.5
A hasznosítási eljárás lefolytatása során figyelemmel kell lenni a bérleti igény sajátosságára,
és a szolgáltatás ellenszolgáltatás értékarányosságának megfelelıen kell a díjat megállapítani.
Ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan az egyes jogügyletek esetében a díj megállapításánál a bérleti
igény sajátosságának megfelelıen valamely mutatószám (m2, idıtartam, egyéb berendezések)
alapján kell differenciálni.
Az önkormányzati fenntartásban és mőködtetésben és önkormányzati tulajdonú
6.6
épületben mőködı költségvetési szervek, amelyek kulturális, közmővelıdési javakat és
közgyőjteményeket kezelnek az ingatlanok bemutató helyeinek bérleti igényeivel kapcsolatban
kötelesek a sajátos körülményekhez és a magasabb kockázati viszonyokhoz illeszkedı
differenciált, azaz megemelt díjazás vagy kaució meghatározására és alkalmazására a hasznosítási
eljárás során.

6.7
Azon önkormányzati fenntartású és mőködtetéső intézmények, amelyek az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kívüli helyszínek bérletére irányulóan bérlıként kívánnak
bérleti jogviszonyt létesíteni a saját rendezvényük, programjuk céljáról kötelesek az
Önkormányzat számára kellı idıben tájékoztatást adni.
6.8
A hasznosítási bevételeket és ráfordításokat nyilvántartásban kell vezetni az egyes
szerzıdések és az összesített eredmény vonatkozásában egyaránt.
6.9
A „VKSZ” Zrt. a hasznosításból befolyó összeget a saját számlájára történı beérkezést
követı hónap 15. napjáig köteles átutalni az Önkormányzat számlájára. Ugyanezen napig köteles
a „VKSZ” Zrt, a bérletbıl vagy egyéb hasznosításból származó díj bevételrıl készített kimutatást
a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoportjához utalványozás
céljából eljuttatni.
7.

Egyéb rendelkezések

Tilos a rendeltetésszerő használatot sértı jogviszony létesítése vagy tőrése. A „VKSZ” Zrt
7.1
és az Önkormányzat költségvetési szervei kötelesek az ettıl eltérı használat megszüntetésérıl a
tudomásszerzéssel egyidıben intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni. A szerzıdést a
törvényben meghatározottak figyelembe vételével, ha arra lehetıséget ad, azonnali hatállyal kell
felmondani.
7.2
A hasznosítási jogviszonnyal összefüggésben jogellenesen keletkezett és a rendeltetésszerő
használattal ellentétes magatartásból fakadó károkat a bérlıvel meg kell téríttetni, és az erre
irányuló bérlıi felelısségre vonatkozó figyelmeztetést a bérleti szerzıdésben rögzíteni kell.
7.3
Az állami fenntartású közoktatási intézmények az intézményi feladatellátáson túli idıszak
vonatkozásában az évi rendszeresen felmerülı rendezvényeik megtartása céljára lehetıséget
kapnak térítésmentes épülethasználatra (este, hétvége), amennyiben a használat közfeladat
ellátására irányul.
7.4
A 7.3 pontban körülírt tanítási idın túli intézmény részére történı hasznosítási igények
esetében minden esetben külön vizsgálandó az Ntv. 11. § (13)-nak való megfelelés.
7.5
Az Önkormányzat a jelen Szabályzattól eltérı hasznosítás esetére a megfelelı
felelısségre-vonás vagy jogkövetkezmény alkalmazásától nem tud, és nem kíván eltekinteni.
7.6
A „VKSZ” Zrt és az Önkormányzat költségvetési szervei a korlátozottan forgalomképes
ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladataik ellátása során kötelesek tulajdonosi szemlélettel
és jó gazda módjára eljárni,tevékenységükkel az eredményes gazdálkodást elısegíteni.
Veszprém, 2013. június …..

Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyzı

Mellékletben:
Intézményi helységek hasznosítási díjai (ajánlott, igény szerint tovább bıvítendı)
Intézmény

Fajlagos
költség
Ft/m2/ó

Küzdıtér
m2

Tornaterem
m2

Nettó ár
Ft/óra

Bruttó ár Ft/óra

Rózsa Úti Ált. Isk.

9

310

2 790

3 543

Hriszto B. Ált. Isk.

9

278

2 502

3 178

Cholnoky J. Ált. Isk.

9

452

4 068

5 166

Gyulaffy L. Ált. Isk.

9

368

3 312

4 206

Dózsa Gy. Ált. Isk.

9

393

3 537

4 492

Kossuth L. Ált. Isk.

9

198

1 782

2 263

Báthory I. Ált. Isk.

9

448

4 032

5 121

Simonyi Zs. Ált. Isk.

9

310

2 790

3 543

Deák F. Ált Isk

9

600

5 400

6 858

Vetési Albert Gimnázium

9

800

1509

7 200

9 144

Lovassy László Gimnázium

9

516

1126

4 644

5 898

Lovassy László Gimnázium

9

252

2 268

2 880

Jendrassik VENESZ

9

968

2003

8 712

11 064

Tantermek

18

60

1 080

1 372

Egyéb helyiségek (aula, zsibongó)

18

60

1 080

1 372

Báthory tanuszoda

7 900

10 033

Március 15.uszoda

19 500

24 765

Petıfi Színház, Színházterem

800 000 Ft/nap

Petıfi Színház, Játékszín

400 000 Ft/nap

Táborállás Park 1. Színházterem

35 000

Táborállás Park 1. Kamaraterem

15 000

Táborállás Park 1. Kiállítóterem

10 000

Táborállás Park 1. Tantermek

2 500

Táborállás Park 1. 107. tanterem

5 000

Táborállás Park 1. Elıadóterem

5 000

Mővészetek Háza, Dubniczay palota,
Moholy terem
Mővészetek Háza, Dubniczay palota,
Bokros terem
Mővészetek Háza, Dubniczay palota,
udvar

32 000
15 000
10 000

Melléklet a 162/2013. (V.31.) határozathoz
ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS
1. számú módosítása
amely létrejött
egyrészrıl a CoreComm SI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (rövidített
elnevezése: CoreComm SI Kft., cégjegyzékszáma: 19-09-505753, székhelye: 8200
Veszprém, Láhner György u. 8., adószáma: 12595644-2-19, statisztikai számjele:
12595644-6810-113-19, képviseli: Horváth Balázs ügyvezetı), mint eladó (a
továbbiakban: Eladó)
másrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8200
Veszprém, Óváros tér 9., KSH statisztikai számjele: 15734202-8411-321-19
adóigazgatási száma:15734202-2-19, képviseli: Porga Gyula polgármester), mint
vevı (a továbbiakban: Vevı)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Elızmények :
Felek rögzítik, hogy 2013. március 11. napján adásvételi szerzıdést kötöttek, a
veszprémi 3018/189 helyrajzi számú, 4747 m2 területő, „kivett szerviz, udvar
autóklíma szerelıcsarnok” megnevezéső ingatlan 1/1 tulajdonjogának Vevı részére
történı elidegenítése céljából. Felek rögzítik, hogy a szerzıdéskötést követıen a
2013.02.25 napján záradékolt 8/2013 számú változási vázrajzban rögzítettek szerint
a veszprém 3018/189 hrsz-ú telekbıl veszprém 3018/241. hrsz-ú 4281 m2
nagyságú „kivett autóklíma szerelıcsarnok, szerviz és udvar” megnevezéső és
veszprém, 3018/242 hrsz-ú 466 m2 nagyságú, „kivett , közforgalom elıl el nem
zárt magánút” megnevezéső telkek kerültek kialakításra.
Felek a köztük 2013. március 11. napján létrejött adásvételi szerzıdést az alábbiak
szerint, közös megegyezéssel módosítják:
1.

Az eredeti adásvételi szerzıdés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek megállapodnak, hogy a Vevı a 3. pontban megjelölt vételárat az
alábbi részletekben fizeti meg az Eladó részére az UniCredit Bank által
vezetett 10918001-00000004-83310034 számú óvadéki számlára.”

2.

Az eredeti adásvételi szerzıdés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés 2.1 pontjában
rögzített keretjelzálogjog alól, a szerzıdés aláírásától számított 120 napon
belül tehermentesíti a szerzıdés tárgyát képezı ingatlant.”

3. Szerzıdı felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerzıdés módosítás Vevı
részérıl való aláírására a felhatalmazást Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének …./2013.(V.30) határozat adta meg.
4. A módosítás az eredeti adásvételi szerzıdést egyebekben nem érinti.
5. Szerzıdı felek jelen adásvételi szerzıdést elolvasták, megértették, és azt,
mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják.
Veszprém, 2013. május
…………………..…………………
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
vevı képv.
Porga Gyula polgármester

……………………………..
“CoreComm-SI” Kft.
eladó képv.
Horváth Balázs ügyvezetı igazgató

Jelen adásvételi szerzıdés módosítást készítettem és ellenjegyzem Veszprémben,
2013………...napján: dr. Sebestyén Attila ügyvéd, mint a Csapó, Kiss és Sebestyén
Ügyvédi Iroda tagja.

Melléklet a 168/2013. (V.31.) határozathoz
A szolgáltatásvásárlási szerzıdést módosító okirat

MEGÁLLAPODÁS
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VKSZ Zrt között
2012.12.13. napján létrejött intézmény fenntartási és mőködtetési feladatok
ellátására irányuló szerzıdés 2. módosításáról
Amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt
11748007-15430001, adóigazgatási szám: 15734202-2-19, KSH száma: 157342028411-321-19),
képviseli
Porga
Gyula
polgármester,
(továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészrıl a " VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém,
Házgyári út 1., adószám: 13519869-2-19, bankszámlaszáma: Inter Európa Bank
11100300-13519869-01000003), képviselı Göttlinger László vezérigazgató
(továbbiakban: VKSz Zrt.) között.
A továbbiakban együttes említés esetén: Felek
Elızmények
Felek rögzítik, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
380/2012 (XI.30) határozatának felhatalmazása alapján, 2012.12.13 napján
szerzıdést kötöttek az önkormányzati fenntartású és önkormányzati tulajdonú,
valamint az önkormányzati ingatlanban mőködı de nem önkormányzati fenntartású
intézmények mőködtetésével járó feladatok ellátása érdekében (továbbiakban:alap
megállapodás) , amit a felek a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének 57/2013( II.28 ) határozatában foglaltak szerint módosítottak.
A megállapodást a felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják,
kiegészítik.
1.1 Az alap megállapodás 2.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
„ Kert- és parkápolási munkák elvégzése.”
1.2 Az alap megállapodás 2.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
„VKSZ Zrt ellátja az önkormányzati tulajdonú intézményi használatban lévı
gépjármővek üzemanyag ellátásának , karbantartásának, javításának koordinálását,
megszervezését. VKSZ Zrt gondoskodik arról, hogy az üzemanyag ellátás és szerviz
szolgáltatások során az ıt megilletı kedvezményeket –különösen ún. flotta
kedvezmény- a 1. függelékben meghatározott gépjármő állományt üzemeltetı
intézmények érvényesíteni tudják.

A VKSZ Zrt kötelezettséget vállal a 2. függelékben meghatározott önkormányzati
tulajdonú intézményi használatban lévı gépjármővek üzembentartói
üzemeltetésére. Az üzemeltetéssel járó költségek (különösen: biztosítási díj,
üzemanyag díj, karbantartás stb.) a VKSZ Zrt- t terhelik. Az üzemeltetés és
hasznosítás során befolyó bevételek a VKSZ Zrt-t illetik meg.„
2.Az alap megállapodás 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VKSZ Zrt-nek megtéríti a
mőködtetési, üzemeltetési feladatok ellátása során felmerülı közvetlen költségeket
(beleértve a bérköltségeket is). Ezen költségek különösen:
5.1

Parkgondozási feladatok elvégzése során felmerült költségek.

5.2

Külön megrendelésre végzett hulladékelszállítás során felmerült
költségek.

5.3

Főtési rendszerek üzemeltetése során felmerült költségek.

5.4

Síkosság mentesítési feladatok ellátása során felmerült költségek.

5.5

Önkormányzati tulajdonú ,nem önkormányzati fenntartású
intézmények
által használt ingatlanok fenntartóval kötött
szerzıdésben engedett hasznosítása során felmerült költségek”

3. Az alap megállapodás 6. pont elsı bekezdése a következık szerint módosul:
„A mőködtetési és üzemeltetési feladatok ellátásáért a VKSZ Zrt díjazásra
jogosult.”
4. Az alap megállapodás 7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat meghatalmazza a VKSZ Zrt-t hogy a tulajdonosi jogkör
gyakorlója által meghatározott feltételek szerint, az Önkormányzat nevében és
javára a mőködtetési és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges szerzıdéseket
megkösse, kivéve az ingatlanok hasznosítására vonatkozó szerzıdéseket. Ezen
szerzıdések teljesítése során felmerült költségek az Önkormányzatot terhelik.
A Felek megállapodnak, hogy az intézmény rendes mőködését nem akadályozva
a VKSZ Zrt jogosult az 1. pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában, a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének vagyonrendeletében
és az állami és önkormányzati fenntartású intézmények által használt
önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szabályzatban
foglaltak szerinti hasznosítás elıkészítésére.
A hasznosításból befolyó összeget a VKSZ Zrt a számlájára történı beérkezést
követı hónap 15. napjáig köteles átutalni az Önkormányzat számlájára.

Ugyanezen napig köteles a VKSZ Zrt, a hasznosításából származó díj bevételrılelızetes egyeztetés alapján- készített kimutatást a Polgármesteri Hivatalhoz
eljuttatni.”
5. A felek megállapodnak, hogy az alap megállapodás „Üzemeltetési feladatok ellátása
során felmerült költség meghatározása és elszámolásának módja” címő 3. mellékletében
foglaltakat hatályon kívül helyezik és a mellékletet a továbbiakban nem tekintik az
alapszerzıdés részének.
6. A felek megállapodnak, hogy az alap megállapodás „Gépjármő üzemeltetési feladatok
ellátása” címő 4. mellékletében foglaltakat hatályon kívül helyezik és a mellékletet a
továbbiakban nem tekintik az alapszerzıdés részének.
7. A szerzıdés-módosítás az eredeti megállapodást egyebekben nem érinti.
8. Felek jelen szerzıdés-módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják.
Veszprém, 2013.
…………………….
Porga Gyula
polgármester

…………………..
Göttlinger László
vezérigazgató

1. Függelék: Önkormányzati tulajdonú és önkormányzat által üzembentartott gépjármővek listája

Intézmény

rendszám

tipus

intézményi U
kód

KJX-775

Ford C-Max

U348135

U 23650775

M1 szgk

5

benzin

DL35682

U kód

Jármű
kategoria

szállítható
szem.

ÜA

forgalmi
eng

IJL-690

Skoda Oktavia

U348135

U 23650690

M1 szgk

5

benzin

FL24903

3

Családsegítő és Gyermekjóléti
szolg.
Családsegítő és Gyermekjóléti
szolg.
Éltes Mátyás Fogy.Intézete

JED-620

Ford Transit

U348134

U 23650620

M1 szgk

9

diesel

GJ25319

4

Kabóca Bábszínház

IFG-929

Ford Transit

U348137

U 23650929

M1 szgk

9

diesel

EW93230

5

Kabóca Bábszínház

IFG-956

Ford Transit

U348137

U 23650956

N1 tgk

3

diesel

GH06101

6

Művészetek háza

GLR-329

U348141

U 23650329

M1 szgk

9

diesel

GD12870

U348128

U 23650665

M1 szgk

9

diesel

DP66592

KKR-561

Toyota Hiace 2,4D
Renault Trafic
2,0D
Nissan Primaster
1,9DCi

U348129

U 23650561

M1 szgk

9

diesel

EC34242

1
2

7
8

OEPMSZSZ ( ISZSZ )
VMJV Egyesített Bölcsőde

KSE-665

9

VMK

KXG-584

Ford Transit

U348126

U 23650584

N1 tgk

6

diesel

EY58408

10

VMK

JZX-459

VW Caddy 1,4B

U348126

U 23650459

N1 tgk

2

benzin

CV73704

11

VMK

KEC-231

Renault Trafic 1,9

U348126

U 23650231

M1 szgk

9

diesel

DA85436

12

VMK
VMJV Egészségügyi Alapellátási
Int.
VMJV Egészségügyi Alapellátási
Int.
Nevelési Tanácsadó

IKC-834

Iveco 75E18

U348126

U 23650834

N2 tgk

3

diesel

FN23149

KKU-170

Ford Fussion

U348136

U 23650170

M1 szgk

5

benzin

FF61375

KKU-171

Ford Fussion

U348136

U 23650171

M1 szgk

5

benzin

FF61340

KMZ-687

Ford Transit

U348140

U 23650687 M1 szgk

9

diesel

DL38903

13
14
15

2. Függelék: Önkormányzati tulajdonú és a VKSZ Zrt. által üzembentartott gépjármővek listája

Intézmény
1
2
3
4

KNK Gazd.Igazg.
OEPMSZSZ
Veszprémi Szakközépiskolai
Kollégium
Vetési A. Gimn.

rendszám

intézményi U
kód

U kód

U348127

U 23650881

Jármű
kategoria

szállítható
szem.

ÜA

forgalmi
eng

N1 tgk

2

diesel

DT55508

DCK-881

tipus
Ford Escort Van
1,8D

KJX-347

KIA K2500

U348128

U 23650347

N1 tgk

6

diesel

GF12401

KDX-762

Renault Trafic
Renault Trafic
1,9DCi

U348139

U 23650762

M1 szgk

9

diesel

CX56256

U348111

U 23650433

M1 szgk

8

diesel

CJ91077

JKC-433

Melléklet a 168/2013. (V.31.) határozathoz
Az egységes szerkezetbe foglalt szolgáltatásvásárlási szerzıdés
MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészrıl Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt
11748007-15430001, adóigazgatási szám: 15734202-2-19, KSH száma: 157342028411-321-19),
képviseli
Porga
Gyula
polgármester,
(továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészrıl a " VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8201 Veszprém,
Házgyári út 1., adószám: 13519869-2-19, bankszámlaszáma: Inter Európa Bank
11100300-13519869-01000003), képviselı Göttlinger László vezérigazgató
(továbbiakban: VKSz Zrt, együttes említés esetén: Felek), között.
A Felek rögzítik, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
az összevont intézményirányítási modell elıkészítésérıl szóló 280/2012. (IX.14.)
határozata alapján a korábbi intézményi mőködtetést végzı Oktatási és
Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet, Középfokú Nevelési
Központ és a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint az önállóan
mőködı , 5. mellékletben nevesített intézmények fenntartási és mőködtetési
feladatainak ellátásával a VKSZ Zrt-t bízza meg az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzat megbízza a VKSZ Zrt-t, az önkormányzati fenntartású és
önkormányzati tulajdonú ingatlanban mőködı és az önkormányzati tulajdonú
ingatlanban mőködı, de nem önkormányzati fenntartású intézmények
mőködtetésével járó feladatok ellátásával.
2. A mőködtetés kiterjed az ingatlanok üzemeltetési feladatainak az ellátására.
Üzemeltetési tevékenységként határozzák meg a felek különösen:
2.1 Folyamatos üzemmenet és a rendeltetésszerő használatra alkalmas állapot
feltételeinek biztosítása, mőszaki üzemeltetési feladatok ellátása.
2.2 Üzemeltetési feladatokhoz
fenntartási munkák ellátása.

kapcsolódó

hibaelhárítási,

karbantartási,

2.3 İrzési, vagyonvédelmi szükség esetén portaszolgálati tevékenység ellátása.
2.4 Kert- és parkápolási munkák elvégzése.
2.5 Közüzemi szolgáltatásokkal összefüggı feladatok, energetikai és főtési
feladatok ellátása. Villamos és gáz energia beszerzése.

2.6 VKSZ Zrt ellátja az önkormányzati tulajdonú intézményi használatban lévı
gépjármővek üzemanyag ellátásának, karbantartásának, javításának
koordinálását, megszervezését. VKSZ Zrt. gondoskodik arról, hogy az
üzemanyag ellátás és szerviz szolgáltatások során az ıt megilletı
kedvezményeket- különösen ún. flotta kedvezmény- az 1. függelékben
meghatározott gépjármő állományt üzemeltetı intézmények érvényesíteni
tudják
VKSZ Zrt. kötelezettséget vállal a 2. függelékben meghatározott
önkormányzati tulajdonú intézményi használatban lévı gépjármővek
üzembentartói üzemeltetésére. Az üzemeltetéssel járó költségek
(különösen:biztosítási díj, üzemanyag díj, karbantartás stb.) a VKSZ Zrt-t
terheli. Az üzemeltetés és hasznosítás során befolyt bevételek a VKSZ Zrtt illetik meg.
2.7 Önkormányzati tulajdonú, nem önkormányzati fenntartású költségvetési
szerv által használt ingatlanok hasznosításának- az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelı- elıkészítése
3. A mőködtetés során igénybe vett ingó és ingatlan vagyon elemek megóvása,
üzemképességének biztosítása az Önkormányzati források biztosítása mellett a
VKSZ Zrt feladata.
4. A mőködtetés során igénybe vett ingó és ingatlan vagyonelemek felújítási és
beruházási kötelezettsége az Önkormányzat feladata, melynek szükségességét a
VKSZ Zrt. jelzi az Önkormányzatnak
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a VKSZ Zrt-nek megtéríti a
mőködtetési, üzemeltetési feladatok ellátása során felmerülı közvetlen
költségeket (beleértve a bérköltségeket is). Ezen költségek különösen:
5.1 Parkgondozási feladatok elvégzése során felmerült költségek.
5.2 Külön megrendelésre végzett hulladékelszállítás során felmerült
költségek.
5.3 Főtési rendszerek üzemeltetése során felmerült költségek.
5.4 Síkosság mentesítési feladatok ellátása során felmerült költségek.
5.5 Önkormányzati
tulajdonú,
nem
önkormányzati
fenntartású
intézmények által használt ingatlanok fenntartóval kötött szerzıdésben
engedett hasznosítása során felmerült költségek.

6. A mőködtetési és üzemeltetési feladatok ellátásáért a VKSZ Zrt díjazásra
jogosult.
A VKSZ Zrt.-nek fizetendı díjazás mértéke 2013. év vonatkozásában:
6.1.Jutalék mértéke: nettó 18.000.000,-Ft
6.2. Szolgáltatási díj: nettó: 167.047.512,-Ft
Felek megállapodnak, hogy a 6.2. pontban megjelölt éves szolgáltatási díj a
VKSZ Zrt személyi állományába az 5. pontban meghatározott feladatok
ellátásának céljára –átkerülı 97 fı volt közalkalmazott bér- és
járulékköltségeinek fedezetét biztosítja a VKSZ Zrt. által elvégzendı 2.1- 2.7
pontokban részletezett feladatokkal kapcsolatban. VKSZ Zrt jogosult a 6.1 és
6.2 pontban meghatározott összeg1/12-ed részét az Önkormányzat felé
számlázni, amelyet az Önkormányzat a tárgyhót követı hónap 5 napjáig
megfizet a VKSZ Zrt. részére.
Felek megállapodnak abban, hogy a 6.2 pontban foglalt éves szolgáltatási díj
összege szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felülvizsgálatra és
aktualizálásra kerül, amelyrıl a felek írásos megállapodás formájában külön
rendelkeznek.
A VKSZ Zrt tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Önkormányzat a
bérköltségeket, csak a mindenkor hatályos Közalkalmazottak munkabérét
szabályozó jogszabályokban biztosított illetmények és bérjellegő juttatásokbeleértve a bérkompenzációt is- minimális nagyságának mértékéig téríti meg.
7. Az Önkormányzat meghatalmazza a VKSZ Zrt-t hogy a tulajdonosi jogkör
gyakorlója által meghatározott feltételek szerint, az Önkormányzat nevében és
javára a mőködtetési és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges
szerzıdéseket megkösse, kivéve az ingatlanok hasznosítására vonatkozó
szerzıdéseket. Ezen szerzıdések teljesítése során felmerült költségek az
Önkormányzatot terhelik.
A Felek megállapodnak, hogy az intézmény rendes mőködését nem akadályozva
a VKSZ Zrt jogosult az 1. pontban meghatározott ingatlanoknak
vonatkozásában, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
vagyonrendeletében és az állami és önkormányzati fenntartású intézmények által
használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
szabályzatban foglaltak szerinti hasznosítás elıkészítésére.
A hasznosításból befolyó összeget a VKSZ Zrt a számlájára történı beérkezést
követı hónap 15. napjáig köteles átutalni az Önkormányzat számlájára.
Ugyanezen napig köteles a VKSZ Zrt, a hasznosításából származó díj
bevételrıl- elızetes egyeztetés alapján- készített kimutatást a Polgármesteri
Hivatalhoz eljuttatni.

8. Az Önkormányzat megbízza a VKSZ Zrt-t a mőködtetési és üzemeltetési
feladatok ellátásával összefüggı ügyviteli és pénzügyi szolgáltatások
elvégzésével.
9. VKSZ Zrt köteles az 5. pontban meghatározott költségek elszámolására
szolgáló számlákról – az ÁFA nyilvántartás alapját is képezı – összesített
nyilvántartást készíteni és azt a Polgármesteri Hivatal részére a tárgyhót követı
hónap 15. napjáig átadni.
10. A VKSZ Zrt jogosult a tulajdonosi kötelezettségekkel összefüggı, a feléje
leszámlázott és teljesített 5. pontban meghatározott költségek, díjak összegét
havonta, a havi elszámolással egyidejőleg – a költségszámlák másolati
példányának egyidejő megküldésével – az Önkormányzat felé továbbszámlázni,
amelyet az Önkormányzat a kézhezvételtıl számított 15 napon belül megfizet a
VKSZ Zrt részére.
11. Felek rögzítik, hogy a VKSZ Zrt által megküldött számlák teljesítés igazolását a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Városfejlesztési Irodája végzi.
12. Jelen szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik meg, amely az aláírás napján lép
hatályba.
13. A megbízást bármelyik fél egyoldalúan indoklás nélkül jogosult a gazdasági év
végére felmondani, azonban a felmondást írásban a gazdasági év végét legalább
12 hónappal megelızıen közölni kell.
14. Jelen megállapodást a felek a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének 308/2012. (XI.31) határozatának, az 57/2013. (II.28.)
határozatának és a 168/2013. (V.31.) határozatának felhatalmazása alapján
kötötték meg.
15. A megállapodást nem szabályozott kérdések tekintetében a felek Ptk. és az
önkormányzat vagyonrendeletének vonatkozó elıírásait tartják irányadónak.
16. Szerzıdı felek a szerzıdés aláírásával minden, a szerzıdésbıl fakadó esetleges
jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság, hatáskör hiányában pedig a
Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Felek a megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, s mint
akaratukkal mindenben egyezıt helybenhagyólag aláírtak.
Veszprém, 2013….
………………………………
Porga Gyula
polgármester

………………..……………
Göttlinger László
vezérigazgató

