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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezedésének f) pontja alapján a jegyző évente 
beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. 
A Polgármesteri Hivatal tevékenységét a jogszabályok és a testületi döntések 
határozzák meg. 
  

1. A testületi döntések előkészítése, végrehajtása, a működés adminisztrációja a 
Polgármesteri Hivatal feladata. Veszprém és Eplény településen működnek az 
Mötv. alapján létrejött önkormányzati testületek (Közgyűlés, képviselő-testület, 
nemzetiségi önkormányzati testület, bizottság), továbbá Veszprémben, mint 
székhelytelepülésen társulási tanács.  
 

2. A Polgármesteri Hivatal feladata a két településen a jegyző és polgármester 
hatás-és feladatkörébe tartozó államigazgatási – és önkormányzati – hatósági 
ügyek előkészítése, végrehajtása. Ebben a körben is, a magasabb szintű 
jogszabályok, és az egyes önkormányzatok rendeletei által meghatározott jogi 
környezetben a feladatellátás összetett és nagy körültekintést igényel.  
 

3. 2019-ben a hivatali tevékenységben kiemelt feladatként jelentkezett az Európa 
parlamenti képviselők választása, és a helyi önkormányzati képviselők, 
polgármester, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. A választások 
lebonyolításával összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állami feladatot lát el.    

 
A helyi önkormányzati képviselők, polgármester, nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása rendkívül összetett, a legbonyolultabb választási típus. A 
nemzetiségi önkormányzati képviselő választás választásnapi feladatellátása alapvetőn 
megváltozott az öt ével ezelőttihez képest. Ez különösen kiemelt figyelmet kívánt a 
szavazatszámláló bizottságok és jegyzőkönyvvezetők oktatását érintően. A 
választásokkal összefüggésben eleget kell tenni a helyi választási bizottságok 
(Veszprém, Eplény) mellett működő helyi választási irodai feladatoknak, 
szavazatszámláló bizottságok működésével kapcsolatos- a szavazás napját megelőző, 
és szavazásnapi- feladatoknak, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási 
iroda illetékességi területén a helyi választási irodák felkészítésével kapcsolatos 
feladatokat is el kell végezni.  
 
Az Európa parlamenti képviselők választásakor az egész ország egy választókerület, 
így a szavazást megelőzően elsődlegesen a Nemzeti Választási Iroda végzi a 
jogszabályokban meghatározott választási eljárási tevékenységet, de a névjegyzék 
vezetéssel összefüggő feladatok ellátása, és a szavazás jogszabályoknak megfelelő 
lebonyolítása magas szintű szakmai tudást igényel az érintett munkatársaktól.  
A határozati javaslat mellékletét képezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 

beszámolója.  
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni, és a 
határozatot jóváhagyni. 
 
 
Veszprém, 2019. december 7. 

  

         dr. Mohos Gábor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (XII. 11.) határozata 

 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2019. december 11. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XII. 11.) 
határozatához 

Az Adóiroda 2019. évi tevékenysége 

A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájának létszáma 20 fő. 
2014. március 1-től Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája 
látja el az adóhatósági feladatokat közös hivatal keretében Eplény község illetékességi 
területén is.  
Az iktatási és irattári munkát is az Adóiroda látja el.  
2019. évben eddig 1.699 db ügyben jártunk el, amely várhatóan még növekedni fog. 
Ez 459 db üggyel több, mint 2018. évben. Ez 137,1%-os növekedést jelent az azonos 
időszakban. 
Az iroda mindig kiemelten kezelte az ügyiratok minél gyorsabb elintézését, nem várva 
meg az ügyintézési határidő lejártát. Az adózók részéről negatív visszajelzést nem 
tapasztaltunk a munkánk kapcsán.  
Fiskál János polgármester úrral korrekt munka kapcsolatot alakítottunk ki, melynek 
során kölcsönösen elősegítjük a kitűzött célok megvalósulását. 
 

2019. december 10-i állapot 

Megnevezés Adózók 
száma (db.) 

Adózók 
száma (db.) 

Kivetési 
iratok száma 

(db.) 

Kivetési 
iratok 

száma (db.) 

2018. 2019. 2018. 2019. 

Építményadó 8 22 8 25 

Helyi iparűzési 

adó 
76 63 76 63 

Magánszemélyek 
kommunális 
adója 

209 209 211 211 

Telekadó 35 33 39 37 

Gépjárműadó 186 189 262 258 

Az idegenforgalmi adóban havi bevallás alapján számolnak el a szállásadók. Itt 
fontos szempont, hogy a vendég az adó alanya és nem a szállásadó. Amennyiben a 
szállásadó nem fizeti be a bevallott IFA összegét, úgy büntetőjogilag felelősségre 
vonható.  
A 2019. évi vendégéjszakák számában növekedést tapasztaltunk.  Eddig 4.449 
adóköteles éjszaka után 889.800 Ft adó került előírásra.  
 
A hatósági munka színvonalára jellemző, hogy mindössze 1 jogorvoslat volt, ahol az 
első fokú döntést hagyták helyben. 
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2019. december 10. 

Megnevezés Előirányzat 

E Ft 

Eddig 

befolyt E Ft 

Teljesítés 

%-a 

Egyenleg 

E Ft 

Iparűzési adó 12.000 12.665 105,6 665 

Építményadó 400 418,9 104,8 18,9 

Kommunális 2.000 2.052 102,6 52 

IFA 800 1.057,4 132,2 257,4 

Telekadó 2.000 2.475,9 123,8 475,9 

Talajterhelési 0 0 0 0 

Egyéb 200 478,7 239,4 275,7 

Gépjárműadó 1.300 1.466,7 112,9 166,7 

Összesen: 18.700 20.764,6 111,1 2.064,6 

 

Az Adóiroda munkáját elsősorban a bevételi előirányzatok teljesülése 
minősíti. A 2019. évi adóbevételek előirányzatának alakulásánál a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása volt az elsődleges szempont, a másodlagos pedig a 
bevételek lehetőség szerinti növelése. Az adóbevételek teljesülése a tervezettnél 
jobban alakult. Már most minden adónemben teljesült a tervezett bevételi előirányzat.  
A gépjárműadó tekintetében továbbra is teljes egészében az önkormányzati 
adóhatóság látja el a hatósági munkát, a befolyt adóbevétel 60%-a a központi 
költségvetés bevétele.  

Az Adóiroda megnövekedett feladatai mellett jelentős energiát fordít az 
adóellenőrzésekre is. Ezzel is segítve a jogkövető magatartást és az adómorál 
erősítését. Emellett persze fontos szempont a bevételek növelése is. 
Gépjárműadó területén nincs ellenőrzési lehetőségünk, mivel a központi gépjármű-
nyilvántartó által megküldött adatok alapján történik az adóztatás. 
Az építményadó ellenőrzésnél az eladói bejelentések, a földhivatali nyilvántartás 
alapján történő kiválasztás, az építéshatóságtól beszerzett információk és személyes 
tapasztalatok jelentik a kiindulási pontot. További segítséget jelent az informatika által 
biztosított háttér. A nagy alapterületű építmények felmérésénél a műszaki nyilvántartó 
illetve a Főépítészi Csoport segítségét vesszük igénybe.  

Az önkormányzati adóhatóságnak jogszabályok által meghatározottan, végrehajtási 
funkciói, feladatai is vannak. Törvények előírhatják, hogy a helyi adóból származó 
hátralék mellett valamely köztartozást (pl.: településképi bírság, társulási hozzájárulás, 
eljárási bírságok, elővezetési költség, gondozási díj stb.) az adóhatóság adók módjára 
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köteles behajtani. E köztartozások rendszerint nem adó jellegűek, ezekre törvény 
hatálya csak a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében terjed ki.  

 
A nyilvántartott hátralék jelentős része olyan adózóé, aki/amely felszámolási, 
kényszertörlési, adószám törlési eljárás alatt áll vagy állt. Emellett jelentős részt 
képvisel a behajthatatlan hátralék is. Jelenlegi szabályozás értelmében a hátralék csak 
az elévülési idő letelte után törölhető. Ennek időtartama a legtöbb esetben négy, 
végrehajtás lefolytatása esetén négy és fél év. A felszámolási eljárás és a jelzálogjog 
bejegyzés ideje alatt az elévülés szünetel. Így fordulhat elő az, hogy a hátralékos 
vállalkozás rég törlésre került, de a hátralékát továbbra is nyilván kell tartani, mivel 
behajthatatlanság jogcímén nincs lehetőség a törlésre. 
A végrehajtási intézkedések során munkahely és bankszámla-keresés, inkasszó 
kibocsátása, NAV megkeresés, ingó és ingatlan foglalás, jelzálog és végrehajtási jog 
bejegyzés, munkabér és nyugdíj letiltás, gépjármű forgalomból való kitiltása, követelés 
lefoglalás, biztosítási intézkedés, helyszíni megkeresés, átjelentés, ingó és ingatlan 
árverésére kerül sor. A felsorolásból is látszik milyen sokrétű az ellátott feladat.  
Amikor az adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszedése érdekében, 
megkeresésre foganatosít végrehajtási cselekményeket, nem saját követelését 
érvényesíti. Hatásköre csak arra terjed ki, hogy a tartozás jogosultjának megbízásából 
a megkeresésben megjelölt összeg behajtása érdekében intézkedjen. A kimutatott 
összeg jogszerűségét, nagyságát nem vitathatja. Rendelkezési joga 2018. évben újra 
kiterjed az adók módjára átjelentett köztartozások esetében a benyújtott 
méltányossági kérelmek elbírálására. A hátralék törlése esetén a kimutató véleményét 
köteles kikérni. Mivel az adóhatóságnak kötelezettsége ezekben az ügyekben eljárni, 
így ez a feladat a saját kinnlevőségeinek behajtását nehezíti. Ezen ügyek többsége 
általában olyan, hogy a kötelező eljárás során minimális megtérülés valószínűsíthető. 
Nehezíti a munkát, hogy a befizetésekről csak hosszabb idő elteltével kapunk 
értesítést, így feleslegesen végezhetünk el további behajtási cselekményeket, amellyel 
jogosan vívhatjuk ki önhibánkon kívül az ügyfelek felháborodását. Jelentősen megnőtt 
az állami adóhatóság és a bírósági végrehajtók irányából érkező adatszolgáltatás 
kérése. Itt az adóhatóság térítésmentesen segíti adatszolgáltatással a bírósági 
végrehajtók munkáját.  
További problémát okoz, hogy a behajthatatlan hátralékokat csak az elévülési idő után 
törölhetjük.  
A vállalkozási számlákra benyújtott inkasszók sok esetben eredménytelenek. Az ingó 
és ingatlan dolgok esetében folytatott eljárások a beterhelt banki hitelek miatt nem 
mindig vezetnek eredményre. 
A hátralékok csak elévüléskor törölhetők. A nyilvántartott hátralék összege a behajtói 
munka és az adózói kör tisztulása miatt csökkent. 
A fenti feladatokat 2019. évben két ügyintéző végzi.  

A helyi adók súlyát a saját bevételeken belüli részaránya mutatja. Egyrészt részben 
fedezetet nyújt a működési kiadásokra, másrészt saját erőként komoly szerepe van a 
különböző pályázatokon való részvételben, így a fejlesztések egyik támasza is egyben. 
Ez a 2019. évi költségvetésben tovább növekszik. 
A 2018. évről készült költségvetési beszámolóban a működési bevétel 26,8%-a volt az 
adókból származó bevétel, ami várhatóan 2019. évben tovább növekszik. 
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Az ügyfelek tájékoztatására a település honlapján minden nyomtatványunk elérhető és 
további adatokat, ismertetést láthatnak az adónemekkel kapcsolatban.  

2019. évtől a cégnyilvántartásban szereplők illetve az egyéni vállalkozói 
nyilvántartásban szereplőknek már kötelező az elektronikus ügyintézés. Ez a 
gyakorlatban sajnos nem általános az ügyfelek passzivitása miatt. 
 
A Belső Ellenőrzési Iroda tevékenysége 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatellátása mellett Eplény Községi 
Önkormányzat és intézménye belső ellenőrzési feladatait is végezte az Iroda 2019. 
évben.  
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 25/2012. (XI. 13.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a Társulás az önálló munkaszervezetét megszünteti, 
a munkaszervezet feladatait továbbiakban Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala látja 
el. A Társulás irányítása alatt működik az Egyesített Szociális Intézmény. A Társulási 
Tanács 19/2013. (V. 27.) határozatával úgy döntött, hogy a belső ellenőrzési feladatok 
ellátására a Társulás megbízási szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalával.  
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. 
december 31-ével megszűnt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény a 
VMJV Önkormányzat irányítása alá került, az irányítószervi és intézményi belső 
ellenőrzési feladatokat 2019. január 1-től az intézménynél a Belső Ellenőrzési Iroda 
látja el. 
 
A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Veszprémi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső 
ellenőrzési feladatellátására megbízási szerződést kötött Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalával, a felek között 2015. július 1-től határozatlan idejű megbízási 
szerződések jöttek létre. 
 
A 2019. évi ellenőrzési tervében Eplény Községi Önkormányzat, az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda, a VKTT Egyesített Szociális Intézmény belső ellenőrzési 
feladatellátását 30 ellenőrzési nappal, a Nemzetiségi Önkormányzatok feladatellátását 
pedig 25 ellenőrzési nappal terveztük lefolytatni. 
 
VKTT ESZI ellenőrzési tervét Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa, a 
települési és nemzetiségi önkormányzatok saját önkormányzatukra vonatkozóan külön 
jóváhagyták.  
 
Az éves ellenőrzési tervek végrehajtásáról éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket 
készítünk. Ebben megfogalmazásra kerülnek az ellenőrök által vizsgált területek 
megállapításai, valamint a folyamatok a szabályszerű, hatékony és gazdaságos 
működése érdekében tett javaslatok és az ellenőrzött szervezetek által végrehajtott 
intézkedések, amelyek teljesítését folyamatosan nyomon-követi az ellenőrzés.  



9 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését az Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-én megtárgyalta és a 80/2019. 
(IV. 25.) határozatával az előterjesztést és annak melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. Elfogadták saját önkormányzatukra vonatkozóan 2018. évi összefoglaló 
jelentést Eplény Község Önkormányzata, a veszprémi Nemzetiségi Önkormányzatok 
Képviselőtestületei, valamint társulásukat illetően a Veszprémi Kistérségi Többcélú 
Társulás Tanácsa és megszűnését megelőzően Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa is.  
 
Ugyanekkor fogadta el a 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének 
végrehajtásáról szóló beszámolót a Közgyűlés a 81/2019. (IV. 25.) határozattal, 
valamint a VMJV Önkormányzat 2019-2022. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervét is jóváhagyta a 82/2019. (IV. 25.) határozattal. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ellenőrzési tervét az 
Önkormányzat Közgyűlése a 274/2018. (XII. 15.) határozatával hagyta jóvá. Az 
Önkormányzat Közgyűlése fenntartásában működő költségvetési szervek belső 
ellenőrzési tevékenységének ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. Az 
intézmények belső ellenőrzési feladatellátására az intézményvezetőkkel 2016. 
decemberben a Polgármesteri Hivatal határozatlan időre a megállapodásokat külön-
külön megkötötte. A Közgyűlés 262/2016. (XII. 15.) határozatával döntött továbbá 
arról is, hogy az éves ellenőrzési tervekben a belső ellenőrzés a humán erőforrás 
kapacitása VMJV. Önkormányzatra jutó részének megosztása 50-50 %-os arányú az 
irányító szervi ellenőrzések és az intézményi belső ellenőrzések között. Az költségvetési 
szervek vezetői 2018. decemberben elfogadták saját intézményükre vonatkozó 2019. 
évi ellenőrzési tervet.  
 
A belső ellenőrzés tevékenysége 2019. évben is kiterjedt az Önkormányzat és 
intézményei pénzügyi-gazdasági tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek 
és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára. A költségvetési forrásból 
származó bevételek szabályszerű felhasználásának biztosítása érdekében a belső 
kontroll rendszer működésének vizsgálata során az intézményekben prioritást kapott a 
kontroll környezet, a kontroll tevékenységek és a kockázatkezelési tevékenységek.  
 
2019. évben a Belső Ellenőrzési Iroda átfogó rendszerellenőrzést végzett a Kabóca 
Bábszínháznál, a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményénél, az 
Agóra Veszprém Kulturális Központnál, a Művészetek Házánál és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Integrált Intézménynél, továbbá a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi 
Integrált Alapellátási Intézménynél.  
 
Kiemelten kezeltük az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések 
megvalósítását, a Veszprémi Programiroda Kft. gazdálkodásának, tevékenységének 
vizsgálatát, a 2018. évben céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának 
ellenőrzését. Soron kívüli ellenőrzést végeztünk a V-BUSZ Kft. 2019. I. félévi 
gazdálkodása és a többlet támogatási igényének felülvizsgálata tárgyában. 
 



10 

 

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési terve alapján a városüzemeltetési tevékenységet, 
a vagyongazdálkodást, a belső kontrollrendszer működését, a költségvetés tervezést, 
valamint a beruházási és felújítási tevékenységet vizsgáltuk. 
 
A Belső Ellenőrzési Iroda által az elvégzett ellenőrzések száma 51 db, az összes 
ellenőrzési napok száma 534 nap volt. Pótelőirányzat kérelmet 2019. évben nem 
nyújtottak be az intézmények, 3 ellenőrzés a beszámoló készítésének időpontjában 
még folyamatban van.  
 
Az alábbi összesítő táblázat a Belső Ellenőrzési Iroda által végzett, 2019. január 1.-től 
- november 30-ig terjedő időszakban az ellenőrzések végrehajtását mutatja be 
ellenőrzés típusonként. 
 

Ellenőrzések típusa 
Ellenőrzések 
száma (db) 

Meg-
oszlás   
(%) 

Ellenőrzési 
napok 
száma   
(db) 

Meg-
oszlás 
(%) 

Egy 
ellenőrzésre 
jutó napok 
száma (db) 

Rendszerellenőrzés 6 11,1% 140 26,1% 23,3 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés  

34 63,0% 231 43,1% 6,8 

Teljesítmény ellenőrzés  2 3,7% 28 5,2% 14,0 

Pénzügyi ellenőrzés  12 22,2% 137 25,6% 11,4 

Összesen: 54 100,0% 536 100,0% 9,9 

 
A táblázatból látható, hogy az ellenőrzések közül rendszerellenőrzés (6) az összes 
ellenőrzési nap 26,1 %-a, a szabályszerűségi ellenőrzések száma (34), az ellenőrzési 
napok aránya 43,1 %, a teljesítmény ellenőrzések száma (2), az ellenőrzési napok 
aránya (5,2 %), a pénzügyi ellenőrzések száma (12), az ellenőrzési napok aránya 25,6 
%. Egy ellenőrzésre átlagosan 10 ellenőrzési napot fordított az ellenőrzés. 
 
A 2019. évi ellenőrzési tervekben az ellenőrzési feladatokra jóváhagyott ellenőrzési 
napokhoz viszonyítva a szervezetek ellenőrzésére az alábbi ellenőrzési napokat 
fordítottuk. 
 

Sor-
szám 

Intézmény megnevezése Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzés 

típusa 

Ell. napok száma 

tervezett. végrehajtás. 

VMJV. Önkormányzatnál irányító szervi, és a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott költségvetési szervi ellenőrzések 

1. Kabóca Bábszínház  Átfogó rendszer  rendszer 20 23 

2. 
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek 
Nappali Int. 

Átfogó rendszer  
rendszer 

15 21 

3. Agóra Veszprém Kulturális Központ Átfogó rendszer  rendszer 20 26 

4. Művészetek Háza Veszprém Átfogó rendszer  rendszer 20 24 

5. 
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi  
Alapellátási Integrált Intézmény  

Átfogó rendszer  
rendszer 

20 23 

6. 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény  

Átfogó rendszer  
rendszer 

20 23 

7. Veszprémi Programiroda Kft. 2018. évi gazdálkodás ellenőrzése szabálysz. 15 17 

8. 
VMJ. EU-s forrásból megvalósuló 
.projekt 

Dózsaváros-Pápai Úti csapadékvíz elvezet. 
teljesítm. 

15 17 

9. 

VMJV. EU-s forrásból megvalósuló 

projekt 
Gyulafirátóti orvosi rendelő felújítása 

teljesítm. 
10 11 

10. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Önk. Által 2018. évben nyújtott támogat. pénzügyi 25 35 
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11. V-BUSZ Kft. 2019.I.félévi gazdálkodásának ellenőrzése pénzügyi 0 35 

12. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Városüzemeltetési tevékenység pénzügyi 10 18 

13. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 15 0 

14. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Költségvetés tervezés folyamata pénzügyi 10 0 

15. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Vagyongazdálkodás, vagyonnyilvántartás szabálysz. 10 15 

16. VMJV Polgármesteri Hivatal Irodái Beruházási, felújítási tevékenység szabálysz. 15 0 

  Önkormányzat intézményei Pót-előirányzatok pénzügyi 20 0 

Összesen: 260 288 

VMJV intézményeinél végrehajtott költségvetési belső ellenőrzések 

17. Veszprémi Petőfi Színház Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 6 

18. Veszprémi Petőfi Színház Készpénzgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi 4 5 

19. Veszprémi Petőfi Színház Saját bevételek beszedése pénzügyi 4 6 

20. 
Veszprémi Bölcsődei és Eü. Alapellátási   
Integrált Intézmény . Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 7 

21. 

Göllesz V. Fogyatékos  Személyek  

Személyek Nappali Intézménye Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 7 

22. Kabóca Bábszínház Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 6 

23. Kabóca Bábszínház 
Intézményi szakmai folyamatok 

ellenőrzése. pénzügyi 5 6 

24. 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézménye Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 4 7 

25. Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 4 7 

26. Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Gyermekétkeztetési feladatok szabálysz. 4 7 

27. Agóra Veszprém Kulturális központ  Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 4 7 

28. Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 8 

29. Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Költségvetés tervezés folyamata pénzügyi 4 7 

30. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 7 

31. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Gyermekétkeztetési feladatok szabálysz. 4 7 

32. Művészetek Háza Veszprém Az intézmény vagyonvédelme szabálysz. 5 7 

33. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 9 

34. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Költségvetés tervezés folyamata pénzügyi 4 5 

35. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 7 

36. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Beszerzés, karbantartás, felújítás szabálysz. 4 5 

37. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 8 

38. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Beszerzés, karbantartás, felújítás szabálysz. 4 5 

39. Eötvös Károly Megyei Könyvtár Humán erőforrás gazdálkodás szabálysz. 5 9 

40. Eötvös Károly Megyei Könyvtár Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 8 

41. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szerv. Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 5 6 

42. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szerv. Költségvetés tervezés folyamata pénzügyi 4 5 

43. Laczkó Dezső Múzeum Áfa nyilvántartása, és elszámolása szabálysz. 8 11 

Összesen: 126 185 

Egyéb szervezeteknél végrehajtott ellenőrzések: 

44. VKTT Egyesített Szociális Intézmény Belső kontrollrendszer szabályozottsága szabálysz. 4 6 

45. VKTT Egyesített Szociális Intézmény Személyügyi folyamatok ellenőrzése szabálysz. 5 6 

46. VKTT Egyesített Szociális Intézmény Készpénzgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi 4 5 

47. 
Veszprémi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása szabálysz. 3 5 

48. 
Veszprémi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása szabálysz. 3 6 

49. 
Veszprémi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat. Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása szabálysz. 3 7 

50. 
Veszprémi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat  Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása szabálysz. 3 5 

51. 
Veszprémi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása szabálysz. 3 6 

52. Eplény Községi Önkormányzat Költségvetés tervezés folyamata szabálysz. 5 10 

53. Eplényi Napköziotthonos Óvoda Gyermekétkeztetési feladatok szabálysz. 4 6 

54. Eplényi Napköziotthonos Óvoda Közérdekű adatok közzététele szabálysz. 4 1 

Összesen: 41 63 
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Önkormányzat, hivatal, intézmények egyéb  szervezetek mindösszesen: 427 536 

 
A Belső Ellenőrzési Iroda 2019. évben a tájékoztató készítéséig VMJV. 
Önkormányzatnál 10 irányító szervi ellenőrzést, a Polgármesteri Hivatalnál 2, a VMJV. 
Önkormányzat intézményeinél 27 költségvetési szervi belső ellenőrzést, a nemzetiségi 
önkormányzatoknál 1-1, összesen 5 ellenőrzést, gazdasági társaságnál 1 ellenőrzést, 
Eplény Községi Önkormányzatnál és intézményénél 3 db ellenőrzést, VKTT Egyesített 
Szociális Intézménynél 3 ellenőrzést, összesen 51 ellenőrzést végzett el.  
 
A Kabóca Bábszínház, a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, az 
Agóra Veszprém Kulturális Központ, a Művészetek Háza, a Veszprémi Bölcsődei és 
Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, valamint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Integrált Intézmény átfogó rendszerellenőrzése során áttekintettük az 
intézmények alapító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a 
gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályzatokat. A gazdaságossági szempontok 
figyelembevételét a költségvetési tervezés, valamint a költségvetési tervek 
teljesítésének ellenőrzésével valósítottuk meg. A vagyon gazdaságos és hatékony 
hasznosítását az intézmények eszközállományának alakulásán, azok nyilvántartásain, 
a leltározási tevékenység szabályozásán és annak megfelelő lebonyolításán, a 
selejtezési eljárások lefolytatásán, az önkormányzati vagyonrendelet betartásán 
keresztül ellenőriztük. A rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást a 
munkaerő- és bér-, továbbá a raktár- és készletgazdálkodás keretein belül, valamint a 
pénzkezelés rendszerén keresztül vizsgáltuk. 
 
Az intézmények belső kontrollrendszer szabályozottságának ellenőrzése során 
áttekintettük az VMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézmény 
meglévő szabályzatait, javaslatot tettünk az elavult szabályzatok aktualizálásra, az 
integrált kockázatkezelési, valamint monitoring rendszer szabályos kialakítására, a 
hiányzó szabályzatokhoz mintákat bocsátottuk az intézmények rendelkezésére. 
 
Az irányító szervi, illetve az intézményi belső ellenőrzések arányát az alábbi táblázat 
mutatja. 
 

Ellenőrzések típusa 
Ellenőrzések 
száma (db) 

 
Ellenőrzési  

napok 
száma 

terv (db) 

Ellenőrzési  
napok 

száma 
tény nap 

(db) 

Teljesítés        
%-a 

Telj. meg-
oszlása % 

VMJV. Önkormányzat 
irányítószervi ellenőrzés  11 200 255 127,5% 47,6% 

Polgármesteri Hivatalnál 5 60 33 55,0% 6,2% 

Költségvetési szerveknél 27 126 185 146,8% 34,5% 

Egyéb szervezeteknél  11 41 63 153,7% 11,8% 

Összesen: 54 427 536 125,5% 100,0% 

 
Az ellenőrzés tanácsadói tevékenysége elsősorban a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
egységeitől, intézményektől érkezett jogszabály értelmezéshez és végrehajtáshoz, 
illetve közgyűlési és bizottsági előterjesztések véleményezéséhez kapcsolódott. 
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A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája 2019. évben 4 fővel látja el a belső 
ellenőrzési feladatokat. Az Iroda köztisztviselői megfelelnek a belső ellenőrökre 
vonatkozó általános és szakmai követelményeknek. Az állományban levő belső 
ellenőrök közgazdasági felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint az előírt belső ellenőri 
regisztrációval rendelkeznek. Ezen túlmenően 2 fő okleveles könyvvizsgáló 
képesítéssel, 2 fő pedig mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik. A 2 fő 
okleveles könyvvizsgáló képesítéssel rendelkező személy tagja a Magyar Könyvvizsgáló 
Kamarának is. 2 fő rendelkezik ECDL számítógép kezelői vizsgával. Az ellenőrök 2019-
ben is részt vettek a kötelező mérlegképes és könyvvizsgálói kamarai 
továbbképzéseken, illetve eleget tettek a kötelező ÁBPE belső ellenőri, illetve a 
Közszolgálati továbbképzésnek. 
 
Az ellenőrzési feladatellátást az Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 
2019. évben is nyomon követte. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 178/2014. (XI. 
19.) sz. határozataival kijelölte tagjait az intézmények pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésében való részvételhez. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. április 
havi ülésére a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést beterjesztettük, a decemberi 
ülésre 2020. évi ellenőrzési terv is beterjesztésre kerül.  
A 178/2014. (XI. 19.) sz. határozatban kijelölt bizottsági tagoknak - igény szerint - az 
ellenőrzési jelentést rendelkezésre bocsátottuk, az ellenőrzések során tájékoztatást 
adtunk az ellenőrzés tapasztalatairól. 
A választások után új összetétellel megalakult Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
118/2019. (XI. 13.) sz. határozataival kijelölte tagjait az intézmények irányító szervi 
ellenőrzésében való részvételhez, akiknek az időszakban kiadott ellenőrzési 
jelentéseket rendelkezésre bocsátottuk. 
 
A Közigazgatási Iroda tevékenysége 
 
A Közigazgatási Iroda (a továbbiakban: Iroda) által lefolytatott hatósági eljárások az 
életviszonyok széles körét érintik, az ügyek száma is ennek megfelelően jelentős, 
évente több ezres nagyságrendű. Az Iroda elsősorban a jegyzőt hatósági hatáskör 
gyakorlására kijelölő, vagy a hatáskör gyakorlására feljogosító jogszabályok 
rendelkezéseiből adódó sokrétű feladatok ellátására jött létre, de végzi az iktatással, 
irattárazással, iratselejtezéssel, valamint a központi ügyfélszolgálattal kapcsolatos 
funkcionális feladatokat is.  
 
Az Iroda szervezeti felépítése 2019-ben nem változott. Az Anyakönyvi és Hagyatéki 
Csoport polgári nemperes eljárásban működik közre, s részben hatósági, de nem csak 
jegyzői hatásköröket is gyakorol. A Hatósági és Ügyfélszolgálati csoport a klasszikus 
jegyzői hatósági hatáskörök jelentős hányadát, de részben funkcionális, az Iktató 
Csoport pedig az iratkezeléssel kapcsolatos funkcionális feladatokat lát el. Az Irodán 
belül 12 fő látja el az ügyfélfogadási, iktatási, iratkezelési, hivatalsegédi és asszisztensi 
feladatokat, 13 fő pedig hatósági hatáskörökben, valamint anyakönyvvezetőként jár 
el. 
 
A jegyzői – és részben nem jegyzői – hatósági hatáskörök felsorolására nincs 
lehetőség, de az ügyszámokat és az ügyek súlyát tekintve kiemelendőek közülük a 
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hagyatéki és anyakönyvi ügyek, a kereskedelmi-ipari hatósági, a környezetvédelmi, a 
birtokvédelmi, valamint a hirdetmények közlésével kapcsolatos eljárások.  
 
2019-ben az Iroda munkatársaira jelentős munkaterhet rótt az Európai parlamenti 
képviselő-, valamint a helyi önkormányzati  képviselő-, és polgármester választás 
előkészítése során a központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
elbírálása, valamint a választásnapi teendők ellátása. A két választás során összesen 2 
888 db értesítő és kérelem ügyében jártunk el. A precíz és jogszabályszerű eljárásnak 
köszönhetően a választások napján csupán néhány szóbeli kifogás érkezett a 
szavazóköri névjegyzékekkel kapcsolatban, de ezek sem bizonyultak megalapozottnak. 
Az Iroda köztisztviselői közül hatan jegyzőkönyvvezetőként is közreműködtek a 
szavazás lebonyolításában.  
 
Az Iroda ügyintézői nevére 2018-ban iktatott ügyek főszáma 2018. november 15-éig 6 
239 db volt. A főszámokra iktatott ügyekben beérkezett további iratokkal együtt az 
Iroda ügyintézői 2018-ban fenti időpontig 11 186 db ügyiratot kezeltek. Az Iroda 
ügyintézői nevére 2019-ben iktatott ügyek főszáma 2019. november 15-éig 5851 db 
volt. A főszámokra iktatott ügyekben beérkezett további iratokkal együtt az Iroda 
ügyintézői 2019-ben fenti időpontig 11 912 db ügyiratot kezeltek.  
 
Az anyakönyvi igazgatásban külön iktatott ügyek száma: 
 
2018.01.01. – 2018.11.15. Főszám – 1 947 /Alszám - 322/        Összesen: 2 269 
2019.01.01. – 2019.11.15. Főszám –   572  /Alszám - 219/         Összesen:  791 
 
Az iktatott iratok számának csökkenése az anyakönyvezési feladatok ellátásának 
részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet változása miatt 
következett be. 
 
Mind 2018-ban, mind pedig 2019-ben jelentős számú anyakönyvi eseményben 
működtek közre az anyakönyvvezetők, a beszámolási időszakban mindkét évben közel 
300 házasságkötést „celebráltak”, amely feladat jóval többet jelent munkánál, hiszen 
a házasulók – gyakori visszajelzései alapján – többnyire éppen a szertartásvezetők által 
teremtett meghitt légkört, az odaadó, lelkiismeretes hozzáállást, a személyre szabott 
köszöntőket emelik ki. 
 
Továbbra is jelentős munkaterhet ró az anyakönyvvezetőkre az Elektronikus 
Anyakönyvi Rendszer működtetése. A rendszer ún. munkakosarában rögzített ügyek 
számának növekedése munkatorlódást okoz, s az anyakönyvi ügyek jellegzetességéből 
adódóan a hátralék feldolgozása még eseti túlmunka elrendelésével, valamint a 
meghosszabbított ügyfélfogadás során elvégzett munkával sem teljes. 
A beszámoló időpontjáig a hagyatéki eljárások során 510 db leltárt, 716 db adó-, és 
értékbizonyítványt, valamint 29 db vagyonleltárt készítettek el kollégáink. 
 
A hivatalban központilag iktatott ügyek száma az alábbiak szerint alakult: 
 
2018.01.01. – 2018.11.15. Főszám: 12 556, Alszám: 17.205, Összesen: 29 761 db 
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2019.01.01. – 2019.11.15. Főszám: 13 269, Alszám: 21 819, Összesen: 35 088 db 
 
Eplényi ügyiratok: 
 
2018.01.01. – 2018.11.15. Főszám: 147, Alszám: 455, Összesen: 602 db 
2019.01.01. – 2019.11.15. Főszám:  57, Alszám:  73, Összesen: 130 db 
  
2019. november 15-éig a kereskedelmi igazgatásban az előző évi 309 db 
nyilvántartásba bejegyző határozattal szemben 208 db, a 113 db nyilvántartásból törlő 
határozattal szemben viszont 131 db határozat meghozatalára került sor. 
 
Fenti számok nem tartalmazzák a nyitvatartási időhöz, vagy egyéb nyilvántartási 
eseményhez kapcsolódó bejegyzések (231 db) számát. 
 
2019-ben 5 db olyan üzletre adtunk ki működési engedélyt, amely engedélyköteles 
termékkört forgalmaz. Ez a szám 2018-ban a beszámolási időszakig 23 db volt. 
 
A kereskedelmi üzletek nyilvántartásában 3499 aktív üzletre és más, üzleten kívüli 
kereskedelmi formára vonatkozó bejegyzés szerepel, 2619 megszűnt üzlet és más 
kereskedelmi forma mellett. /2018-ban 3 422 aktív üzletet tartottunk nyilván, 2 488 
megszűnt üzlet mellett./ Ezek közül az eplényi kereskedelmi üzletek nyilvántartásában 
továbbra is 10 aktív üzlet és más, üzleten kívüli kereskedelmi formára vonatkozó 
bejegyzés szerepel, 2 megszűnt üzlet mellett. 
2018-ban 21 új szálláshelyet üzemeltető bejegyzése mellett, 4 db szálláshely szűnt 
meg. 2019-ben a nyilvántartásunkban szereplő aktív kereskedelmi szálláshelyek száma 
108 db volt, 26 db új szálláshelyet üzemeltető bejegyzése mellett 22 db szálláshely 
szűnt meg. Eplényben új bejegyzésre nem, csak 3 db törlésre került sor. 
 
2019-ben a 2018. évi 10 esethez képest csak 4 ügyben eljárva kellett tevékenységet 
tiltó határozatot hoznunk, ezen és az előző évből áthúzódó, tevékenységet tiltó 
döntések meghozatalát követően – a tiltásra okot adó körülmény megszűnése miatt – 
az előző évi 7 esethez képest 3 ügyben eljárva engedélyeztük újra a tevékenység 
végzését. A tiltások többségét továbbra is a vendéglátóhelyek zeneszolgáltatási 
tevékenységére vonatkozóan adtuk ki. 
 
Az önkormányzat területén nyilvántartott telephelyek száma jelenleg 948  db, ebből  
146 db a megszűnt telephely. 2019. január 01-től november 15-éig 35 db 
nyilvántartásba bejegyző, ugyanakkor 6 db nyilvántartásból törlő határozat 
meghozatalára került sor. 
 
Közterületi fakivágási kérelmek tárgyában 2018-ban 53 db, 2019-ben 37 db eljárást 
folytattunk, amelynek során – a 2018. évi 51 db engedélyező és 2 db elutasító 
döntéshez képest – 35 db engedélyező és 1 db elutasító döntés született. (Egy eljárás 
hivatalból indult kötelezés volt.) 
 
Ebben az évben is nőtt a mező-és erdőgazdasági földek adásvételével és 
haszonbérletével kapcsolatos szerződések hirdetményezésének száma. A közzétételi 
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kérelmek száma 2018. január 1-jétől 2018. november 15-éig 194 db volt, amelyből 83 
db az adásvételi és 111 db a haszonbérleti szerződés, 2019. január 1-jétől 2019. 
november 15-éig összesen 265 db közzétételi kérelem érkezett, amelyből 68 db az 
adásvételi és 197 db a haszonbérleti szerződés. 
 
A közzétételi kérelmeket többségükben személyesen nyújtják be, az elővásárlási, 
előhaszonbérleti jognyilatkozatokat pedig kizárólag személyesen lehet megtenni, ezért 
e feladat ellátása nem csak, hogy időigényes, de különleges odafigyelést is igényel. A 
kamarai állásfoglalások kifüggesztési kötelezettségének megszüntetése viszont pozitív 
változást eredményezett a munkánkban. 
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2016. évi módosítása 
következtében kiadott hatósági bizonyítványok száma évről-évre csökken, az előző évi 
2 db után már csak 1 db volt 2019-ben. Szintén csökkent a lakóingatlan lefoglalásának 
tényéről történő végrehajtói bejelentések száma, amely a 2018-as 289 db-al szemben 
2019-ben eddig 217 db volt. A központi ügyfélszolgálaton önállóan ellátott feladatok 
közül kiemelhető még a Veszprém Kártyával és a talált tárgyakkal kapcsolatos 
ügyintézés. 2019-ben a beszámoló elkészítésének időpontjáig a Veszprém Kártyára 
jogosultak száma összesen 351 fő volt, a beszámoló elkészítésének időpontjáig pedig 
78 db talált tárgyat adtak át becsületes megtalálók, ezek közül 2 db-ot Eplényben 
találtak meg. Érdekességképpen megemlíthető, hogy a talált tárgyak között, az 
általában domináló telefonok és kulcsok mellett különböző valutanemekben összesen 
közel 600 000 forint összegű készpénz is szerepelt. 
A környezetvédelmi hatósági eljárások száma összesen 170 db (2018-ban 145 db), 
ebből illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatos 43 db (2018-ban 33 db), zaj-, és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos 22 db (2018-ban 17 db), allergén gyomnövényekkel 
kapcsolatos 35 db (2018-ban 21 db) volt. 11 db vízgazdálkodási eljárás indult, ezek 
közül 6 db Eplényben. Munkatársaink környezetvédelmi és vízjogi ügyekben további 
59 db (2018-ban 72 db) egyéb szakhatósági véleményt adtak ki. 
 
A megyei illetékességgel ellátott üzletszerű ingatlanközvetítő és az üzletszerű 
ingatlanvagyon-értékelői tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásba bejegyző 
határozatok száma 2019-ben 55 db volt a 2018. évi 49 db-hoz képest. A 
nyilvántartásban jelenleg 668 bejegyzés szerepel. A nyilvántartásba vétellel azonban 
nem szűnik meg a feladat, hiszen a nyilvántartásban feltüntetett személyeket 
különböző szempontok alapján évente ellenőrizni is kell. 
 
2019-ben eddig 15 db (2018-ban 20 db) birtokvédelmi eljárás indult, valamennyi 
esetben elutasító döntés született. Tekintettel arra, hogy ebben az eljárásban 
közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, közvetlenül a bíróságtól lehet kérni a 
jegyző határozatának megváltoztatását. Erre ebben az évben eddig 4 esetben került 
sor, de a bíróság döntéséről nincs információnk, mert azokról nem kapunk 
tájékoztatást. 
 
2019-ben az Iroda működési körén belül kiadott döntésekkel kapcsolatban ügyészi 
felhívásra nem került sor.  
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Az Iroda állományába tartozó köztisztviselők munkájával kapcsolatban 2019-ben egy 
db írásbeli panaszt nyújtottak be, amelynek kivizsgálását azonban a benyújtás módjára 
/e-mail/ tekintettel mellőztük. 
 
Közérdekű adatigénylés iránti kérelem elutasítására ebben az évben nem került sor.  
 
Az Iroda köztisztviselői, ügyviteli alkalmazottjai a munkakörük betöltéséhez szükséges 
képesítési előírásokkal rendelkeznek, az előírt továbbképzéseken részt vettek, 
vizsgáikat eredményesen letették, teljesítményértékelésük pedig az előírt határidőben 
megtörtént.  
 

A Közjóléti Iroda tevékenysége 
 
Az Iroda dolgozóinak létszáma 11 fő. Az irodavezető, a csoportvezetők valamint 5 fő 
ügyintéző felsőfokú, a két pénzügyi ügyintéző középfokú, az ügyviteli alkalmazott 
szakiskolai végzettséggel rendelkezik.  
 
Az Irodán belül 2 csoport működik, a Szociálpolitikai Csoport és az 
Intézményfelügyeleti Csoport.  
 
Szociálpolitikai Csoport 
 
Fő feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint az 
önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások 
megállapítása, megszüntetése, ellenőrzése. 
A csoport létszáma az előző évi 8 főről 7 főre csökkent, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők száma 5 fő. 
 
Három ügyintéző foglalkozik Veszprém városra vonatkozóan a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokkal, melyek: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó ellátások (a 
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, 
szünidei gyermekétkeztetés) 

 a települési támogatások (adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási 
támogatás, szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakások bérlőinek 
lakbértámogatása, felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti 
támogatása, lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás, 
gyógyszertámogatás, gyermekintézményi térítési díj támogatás, szünidei 
gyermekétkeztetés, gyermekes bérlet, rendkívüli települési támogatás, temetési 
segély, és a 2019-től bevezetésre került beiskolázási támogatás), 

 a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogram keretében felvett 
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás, 

 a védendő fogyasztó státusz igazolása, 
 a családi csődvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok, valamint  
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 a köztemetés. 
Egy fő az Ügyfélszolgálaton dolgozik, a pénzügyi feladatokat két fő látja el, közülük 
egy fő az elvégzendő környezettanulmányokat is elkészíti. 
 
A hivatalban történő közfoglalkoztatás koordinálása a csoportvezető feladata, ahogy 
az Eplény községet érintő szociális és gyermekvédelmi ellátások (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és ahhoz kapcsolódóan a hátrányos/halmozottan 
hátrányos helyzet megállapítása, rendkívüli települési támogatás, temetési segély, 
iskolakezdési ösztöndíj támogatás, óvodáztatási támogatás és hulladékszállítási 
közszolgáltatási díjhoz nyújtott támogatás) megállapítása is. 
2019-ben Eplény Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifára, 
az ebből adódó feladatokat a csoportvezető látja el. 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél 2019-ben átlagosan 6 fő 
közfoglalkoztatott dolgozik. 
 
Az államigazgatási hatósági ügyekben hozott érdemi döntések száma Veszprémben 
112, Eplényben nem volt, az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma 
Veszprémben 792, Eplényben 72. 
Ezen kívül a köztemetés költségének megtérítése ügyében 21 esetben kellett elrendelni 
a végrehajtást, és 12 esetben szüntettük meg a végrehajtási eljárást elévülés, vagy 
eredményes végrehajtás okán. 
Elutasító, vagy visszautasító döntést 40 esetben hoztunk, melyek ellen nem volt 
jogorvoslat, fellebbezésre tekintettel egy esetben vontuk vissza a döntésünket. 
A Csoport közreműködött Veszprém szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálatában, továbbá a Polgármesteri Hivatalban megvalósuló nyári diákmunka 
szervezésében is. 
 
A szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelet módosítására 2019-ban egy alkalommal 
került sor. 
 
Megszerveztük és lebonyolítottuk a szünidei gyermekétkeztetést. 
 
A téli rezsicsökkentésben nem részesültekre vonatkozó 1364/2018. (VII. 27.) Korm. 
határozat szerint a szenet, pb gázpalackot és brikettet igénylő veszprémi lakosok 
részére a tüzelőanyag átadásra került, míg a tűzifa átadása jelenleg is zajlik. (177 
család igényelt ilyen támogatást.) 
 
A csoportvezető a Hivatalnál igényelhető ellátásokról, támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról napra készen elkészíti a lakosság 
tájékoztatására szolgáló kiadványokat, melyek az Ügyfélszolgálaton, valamint a B 
épület portájánál szabadon hozzáférhetőek. Valamennyi ügytípus tájékoztatója, 
kérelem nyomtatványa, jogszabályi háttere – az elektronikus ügyintézés 
követelményeinek megfelelően – az Önkormányzat honlapján is elérhető. 
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A csoport a szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos, a jegyző által 
kötelezően vezetendő országos nyilvántartási feladatokat a PTR-ben (Pénzbeli és 
természetbeni ellátások rendszere) naprakészen vezeti. 
 
Intézményfelügyeleti Csoport 
 
A csoport fő feladata az Sztv.-ben, és a Gyvt.-ben, valamint a vonatkozó önkormányzati 
rendeletben meghatározott, az önkormányzat fenntartásában működő személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények (Göllesz Viktor Fogyatékos 
Személyek Nappali Intézménye, Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási 
Integrált Intézmény, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény) 
fenntartói feladatainak ellátása. Feladata továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott 
köznevelési intézmények (6 körzeti óvoda) vonatkozásában a fenntartói és jegyző 
feladatok ellátása.  
 
2017. október 1-jétől változatlan személyi feltételek mellett a csoport feladatainak köre 
kiegészült a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsának referensi feladataival, 
valamint az egészségügyi alapellátással kapcsolatos teendőkkel. 
 
A csoportvezető feladata a közös hivatal keretén belül a fenntartói feladatokban való 
közreműködés az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában.  
 
A csoport dolgozói látják el a munkaszervezeti feladatok közül a fenntartói és a szakmai 
feladatokat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő 
Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában. 
 
A csoport munkatársai 4 alkalommal kértek adatmódosítást a szolgáltatói 
nyilvántartásban az intézmények adataiban bekövetkezett változások miatt a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztályától.  
 
Az adatmódosításokat követően a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
vonatkozásában a feladatok ellátására rendelkezésre álló ingatlanok száma illetve a 
férőhelyek száma bővült, továbbá az Önkormányzat fenntartásába került egy 
intézmény:  

- a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 
- Hóvirág Bölcsődéjének férőhelyszáma 6 fővel bővült a részlegesen integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztést igénylő gyermekek 
Aprófalvi Bölcsődébe áthelyezésével.  

- Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra TOP-6.2.1-15-VP1-
2016-00002 azonosítószámmal, „Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” címmel. A 
beruházás keretében egy ötcsoportos óvoda és egy egycsoportos bölcsőde épült a 
Veszprém-Gyulafirátót, Alsó-újsor 32. szám alatti ingatlanon. A „Rátóti Bölcsőde” 
2019. szeptember 1-jétől fogadja a gyermekeket. Az újonnan kialakított bölcsőde 
épületében a bölcsődei gyermeklétszám 12 fő. 
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- A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény az Önkormányzat 
fenntartásába került 2019. január 1-jétől  

 
2019. évben a munkatársak a csoport feladatkörét érintő 59 előterjesztés (bizottsági 
és közgyűlési, képviselő-testületi, társulási) előkészítésében közreműködtek.  
A csoport dolgozói idei évben 6 esetben nyújtottak szakmai segítséget az 
Önkormányzati Iroda munkatársainak az intézmények alapító okiratának aktuális 
módosításához. 
 
A csoportvezető készíti elő Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény község 
vonatkozásában a gyermekvédelmi beszámolót, továbbá koordinálja az elkészítésében 
résztvevők szakmai munkáját.  
A csoport munkatársai készítették elő: a köznevelési intézményekben alkalmazandó 
gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló, 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. Részt vettek a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetek előkészítésében. 
 
Fenntartói jogkörben a szociális alap- és szakellátást, valamint a gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézményekben átfogó, több napos ellenőrzéseket végeztek a 
csoport munkatársai április, május, július és augusztus hónapban, mely ellenőrzések 
eredményeiről minden esetben tájékoztatták a Közgyűlést, a társulási tanácsot, illetve 
bizottságot. 
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteivel kapcsolatos javaslat, és a javaslat 
alapján kialakított körzetek véleményezésének előkészítése is a csoport tevékenységi 
körébe tartozik.  
 
Az idei évben a csoport munkatársai részt vettek az Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatában. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, valamint a 
köznevelési intézmények (óvodák) vonatkozásában bekövetkezett jogszabályi 
változások folyamatosan figyelemmel kísérése, azok gyakorlati végrehajtása jelentős 
többletfeladatot jelentett a csoport dolgozóinak az elmúlt évben is. 
 
A csoport egyik munkatársa az igénybevevői nyilvántartásba adatot szolgáltat, mint e-
képviselő, valamint gondoskodik az intézmények adatszolgáltatói munkatársainak 
jogszabályban meghatározott felkészítéséről. 
 
A csoport vezetője a KIR-STAT Közoktatási Statisztikai Programban felhasználói 
jogosultsággal rendelkezik az óvodák tekintetében, fenntartói jogkörben. 
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A jogszabályban meghatározott időközönként elektronikus úton jelentést küld a KIR-
STAT Közoktatási Statisztikai Program számára az Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodák adataiban bekövetkezett változásokról. 
 
A csoport munkatársai együttműködnek, kapcsolatot tartanak az állami, egyházi és civil 
szervezetek által fenntartott intézményekkel.  
 
Az alapfeladatokon túl további feladatot jelentett a Városfejlesztési Iroda és 
Városüzemeltetési Iroda munkatársaival együttműködve az Önkormányzat által 
benyújtott fejlesztési célú pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás, szervezés, 
egyeztető megbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel.  
 
A csoport egyik munkatársa látja el a Közjóléti Bizottság, valamint a Veszprémi 
Szociálpolitikai Kerekasztal, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Szociálpolitikai 
Kerekasztalának referensi feladatait. 2019-ben az Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálata megtörtént, melyben aktívan 
közreműködtek a csoport dolgozói. A referens november hónapban előkészítette a 
kerekasztalok ülését, valamint az ülésekről elkészítette a jegyzőkönyveket.  
 
Az egészségügyi referensi feladatok 
 
2019. évben a központi orvosi ügyelet kórházi telephelyen, külső szolgáltatóval történő 
működtetésére - egy évre - kötött feladat-ellátási szerződés alapján a debreceni 
székhelyű Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 
havonta gondoskodott az önkormányzati működtetési hozzájárulás utalásra történő 
előkészítéséről.  
Előkészítette a külső szolgáltató beszámolóját a térségi sürgősségi betegellátásról az 
Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testülete ülésére.  
 
Folyamatosan közreműködött a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási 
Integrált Intézmény – egészségügyi alapellátás szerződéseinek, megállapodásainak 
előkészítésében, felülvizsgálatában és egyéb fenntartói feladatainak ellátásában.  
Szakmai segítséget nyújtott a Veszprém, Posta utca 32., Győri utca 58/1. és a Jutasi 
út 59. szám alatti orvosi rendelők felújításával kapcsolatos szakmai igények 
felmérésében, valamint közreműködött az egészségügyi alapellátási szolgáltatók 
megfelelő - ideiglenes - elhelyezésében. Folyamatosan kapcsolatot tartott a 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodával az orvosi rendelők karbantartási, 
felújítási munkálatainál. A működési engedélyt érintő polgármesteri nyilatkozatokat 
előkészítette.  
Szakmai segítséget nyújtott az intézményi alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat – aktuális – módosításaihoz, valamint a szakmai működési engedélyek 
módosításához szükséges kérelmek benyújtásához.  
 
Adatot szolgáltatott az önkormányzati és a hivatali szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatához.  
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Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítését 
megelőző szakmai egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat, valamint a jóváhagyott 
szerződés-tervezetek alapján az egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megállapodások 
aláírásra történő előkészítését az egészségügyi referens elvégezte. 
 
2019. évben a területi ellátási kötelezettségű fogorvosok feladat-ellátási szerződése 
alapján havi 20.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat a körzetek ingó vagyonának 
karbantartására. A beérkezett számlák jogosságának vizsgálata után az utalások 
előkészítéséről az egészségügyi referens gondoskodott.  
 
Ellátta az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának előzetes szakmai egyeztetését, működési 
adatszolgáltatásait, valamint előzetes véleményezésre megküldte a hatáskörrel 
rendelkező Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, döntés után pedig nyilvántartás 
céljából továbbította a működést engedélyező és a finanszírozó hatóság részére. A 
védőnői körzetek módosítását megelőzően koordinálta a védőnőkkel, valamint a járási 
vezető védőnővel történő egyeztetéseket, a rendelet-tervezetet véleményezésre 
megküldte az országos tisztifőorvosnak.  
 
A háziorvosok feladat-ellátási szerződése 2019. évben lejárt. Az új szerződés-tervezetet 
véleményeztetésre a Magyar Orvosi Kamarának megküldte, a Közgyűlési előterjesztés 
előkészítésében részt vett, a szerződéskötésekhez szükséges adatokat előzetesen 
egyeztette. 
 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel folyamatosan kapcsolatot tartott, év 
közben pedig a finanszírozást érintő adatok változásáról az aktuális jelentéseket 
megküldte, és az adatszolgáltatások határidőre történő jegyzői igazolásait aláírásra 
előkészítette. 
 
A Veszprémi KÖÉT 2019. évben egy alkalommal ülésezett, amikor is megtárgyalták a 
2019. évi önkormányzati költségvetést érintő közalkalmazotti cafetéria juttatást.  
 
 
Az Önkormányzati Iroda tevékenysége 
 
Informatikai Csoport 
 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Önkormányzati 
Iroda legfontosabb informatikai feladatai a következők: 
 
1) üzemelteti, fejleszti az informatikai műszaki infrastruktúrát, 
2) rendszergazda feladatokat lát el és segíti az adatgazdák feladatait, 
3) karbantartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit, a Képviselő testület 

hordozható számítógépeit 
4) gondozza és felügyeli az informatika belső szabályalkotást szabványosítást, 
5) koordinálja az információ biztonsággal kapcsolatos feladatokat 
6) koordinálja az elektronikus ügyintézés bevezetését 
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7) koordinálja és segíti a hivatal adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységei 
ellátását 

8) az országos és területi választási szervekkel együttműködve biztosítja a 
választások informatikai hátterét, 

9) hibakezelő rendszeren keresztül kapcsolatot tart a dolgozókkal a zökkenőmentes 
alkalmazás és a felmerült hibák elhárítása érdekében. 

 
Az Informatikai Csoport létszáma 3 fő. Az Informatikai Csoport 250 db munkaállomás, 
és hordozható eszköz felügyeletét látja el, a háttérmunkákat biztosító szerverek, a 
hálózat, a szakrendszereket és a nem hatósági rendszereket érintő szoftverek 
üzemeltetésével együtt. 
 
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 
évi L. törvény szerinti – az elektronikus információs rendszerek védelmére 
meghatározott kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok, az elektronikus információs 
rendszer biztonságáért felelőssel együttműködve – Informatikai Csoport feladatai 
között jelenik meg.  A törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet miatt 
folyamatosan a Hivatalt érintő biztonságnövelő feladatok elvégzése szükséges.  
 
 A Polgármesteri Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és a végrehajtási rendeletei 
szerinti elektronikus ügyintézés biztosításáról gondoskodik. 
 
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelésével összefüggő védelme 
érdekében- 2018. május 25-ével hatályba lépett. Az adatkezelési tevékenységek 
feltárása a Hivatal adatkezeléseinek nyilvántartásba vételére megtörtént. Az elkészült 
cselekvési tervben foglaltak végrehajtásában az Informatikai Csoport az adatkezelések 
és adatok védelme érdekében folyamatos koordinációs tevékenységet végez. 
 
A 2019. évi informatikai beruházások, melyek a Hivatal feladatainak ellátásához 
nyújtanak korszerűbb eszközöket illetve elérhetőségeket, az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben megfogalmazott 
elvárásokra figyelemmel: 
a)  a számítógéppark korszerűsítésének folytatása, melynek során ismét új 

számítógépek és monitorok beszerzésére került sor. A folyamatos, zavartalan 
üzletmenet folytonosság biztosítása céljából évente a gépek 10-15%-a cserére 
kerül, így biztosítható hogy megbízható, korszerű számítógépeken történjen a 
feladatok ellátása. 

b) az Önkormányzati képviselők megválasztását követően, a képviselő testület 
tagjainak új hordozható informatikai eszközök (notebookok) kerültek beszerzésre 
és átadásra. 

c) a Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának új fejlesztési szakasza valósult 
meg, mellyel a Szabadság téren és az Óváros téren működő informatikai központok 
összeköttetésére került sor. A két épület között nagy sávszélességű optikai 
gerinchálózat hálózat kiépítésére került, mellyel elérhető, hogy a központok 10 GB/s 
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sebességgel kommunikáljanak, biztosítva a két helyen az informatikai feladatok 
megosztását. 

d) háttér feladatokat biztosító környezet megújítása folyamatos, a beruházások 
tervezésénél a jogszabályi környezet követelményeinek megfelelőségére tekintettel 
történik. 

  
A 2019. évi Európa parlamenti és önkormányzati képviselő választásokon, a választási 
informatikai infrastruktúra kivételével, az Informatikai Csoport biztosította a választási 
iroda feladatellátásának informatikai hátterét. 
 
2019. április 1-ével az Önkormányzat és Hivatala rendszerszinten az ASP. ADO 
szakrendszerhez, 2019. május 30-áig a többi ASP érintett szakrendszerekkel 
(gazdálkodás, Ipar és kereskedelmi nyilvántartások, Ügyiratkezelő rendszer, 
Ingatlanvagyon kataszteri rendszer) az ASP adattárházhoz interfészen keresztül 
csatlakozott. A csatlakozások sikeres teljesítéséhez a csoport folyamatos tesztrendszer 
és interfészes csatlakozási próbákat hajtott végre, amelyek eredményességéről 
tájékoztatja a Magyar Államkincstárt és az ASP központot is. A helyi iratkezelő 
szakrendszer és az ASP. ADO szakrendszer közötti interfészen keresztül lebonyolított 
folyamatos adatcsere biztosítására kialakított hardver és szoftver környezetet is 
üzemelteteti. 
 
Az informatikai feladatok naplózását a bevezetett hibabejelentő belső rendszer 
segítségével lehet elvégezni, amely átláthatóvá és lekérdezhetővé teszi a Csoport 
tevékenységeit, segítve a Hivatalban a problémás helyek feltárását és a keletkezett 
hibák gyors és szakszerű elhárítását.  
 

Közbeszerzési Csoport 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Önkormányzati 

Iroda Közbeszerzési Csoportjának legfontosabb feladatai a következők: 

a)  biztosítja a közbeszerzési jogszabályokból fakadó feladatok ellátását az 

önkormányzatok részére, 

b)   közreműködik a polgármester közbeszerzéssel kapcsolatos döntéseinek 

előkészítésében,  

c)   felkérés alapján az önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az 
Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részére ellátja a 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, 

A feladatellátás a következőképpen csoportosítható: 

a) szakmai egyeztetéseken való részvétel, a projektek- beszerzések közbeszerzési 
szempontból történő véleményezése, az eljárás megtervezése, az eljárást 
megelőző döntések előkészítése, így különösen az éves közbeszerzési tervbe való 
felvétel, a részekre bontási tilalom-, a korábbi egybeszámítás szabályainak 
megfelelőségének ellenőrzése. 
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b) a közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása, és a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság munkájának koordinálása, közbeszerzési szakértelem biztosítása. 

c) a megvalósult projektek utóellenőrzéseihez a dokumentumok biztosítása. 
d) az önkormányzat és a hivatal napi szintű kifizetéseinek közbeszerzési szempontból 

történő ellenőrzése, feldolgozása. 
e) az önkormányzat és a hivatal visszterhes szerződéseinek, megrendeléseinek 

ellenőrzése, jóváhagyása. 
f) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekben való közreműködés. 
 

2019. évben a Csoport 17 közbeszerzési eljárást lebonyolítását szervezte és 
koordinálta. A eljárások lezárása a támogatott közbeszerzési eljárások tekintetében 
kivétel nélkül támogató tartalmú jelentést kapott. Három esetben eredménytelenséget 
kellett megállapítani és kihirdetni, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 
nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. Az év folyamán 6 esetben kellett 
módosítani vállalkozási szerződést, melyek korábbi években kerültek megkötésre és 1 
szerződésmódosítás engedélyeztetési folyamata még nem zárult le. A fenti eljárások 
lebonyolítása, a döntések előkészítése érdekében a Bírálóbizottság 67 alkalommal 
ülésezett és 9 esetben tárgyalt szerződésmódosításokkal kapcsolatosan. A 2019. évi 
közbeszerzési eljárásokban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata nettó 
3.527.575.715,-Ft értékben kötött szerződést és a Laczkó Dezső Múzeum nettó 
290.000.000,-Ft keretösszegben, tekintettel arra, hogy felkérés alapján az 
intézmények közbeszerzési eljárásainak bonyolítását is a Közbeszerzési Csoport 
szervezi és koordinálja.  

2019-ben 4 esetben a közbeszerzési eljárások lefolytatását külső szakértő bevonásával 
végeztették el a kötelezettségvállalásra jogosultak. A Közbeszerzési Csoport ezekben 
a beszerzésekben nem vesz részt a folyamatokban. Az eljárásokban a döntéshozatal 
nem szervezhető ki, azokat a polgármesternek kell minden esetben meghoznia.  

2018. április 15-től a bevezetésre került az elektronikus közbeszerzés. A 2019. évben 
is folyamatosan fejlesztették a rendszert, korrigálásra kerültek az eljárási folyamatok. 
A párhuzamos rendszerek még nem kerültek racionalizálásra, így az adminisztrációs 

feladatok még nem egyszerűsödtek le. 

A Közbeszerzési Csoport 3 fővel végzi tevékenységét, ami kiegészül 1 fő megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott munkatárssal.  

Több esetben is segítséget nyújtottunk a Veszprém Város intézményeinek 

közbeszerzési feladatainak ellátásában.  

Az adott közbeszerzés tárgykörére tekintettel létrehozott Bírálóbizottság heti két kijelölt 
napon tartja üléseit.  Az ülések előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése szintén a 
Közbeszerzési Csoport feladatát képezte.  

Jelenlegi tendencia, hogy a pályázatok sokasága és az építőipar rendkívüli 
leterheltsége, továbbá a munkaerőhiány a közbeszerzési eljárásokban is tetten 
érhetőek azzal, hogy kevés ajánlattevő nyújt be ajánlatot, másrészt az árak az 

előzetesen kalkulált árakhoz képest jelentősen megnövekedtek. 
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A Miniszterelnökség által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
névjegyzékbe a Csoport 2 munkatársa szerepel, ami elengedhetetlenül szükséges az 

eljárások szabályos lefolytatásához. 

A támogatásból megvalósuló beszerzések esetében a kifizetések egyik alapfeltétele a 
szabályos közbeszerzési eljárás lefolytatása. A kifizetések, az eljárási dokumentumok 
jogszabályoknak megfelelő ellenőrzését követően teljesíthetőek csak, jelentősebb 
projektek esetében még az Irányító Hatóság és az EUTAF is ellenőrzést végezhet.   

2019. évben szabálytalansági- illetve jogorvoslati eljárás a Közbeszerzési csoport által 
lebonyolításra került beszerzésekkel kapcsolatban nem merült fel. A pályázati 
forrásokhoz közbeszerzés szempontból a hozzáférhetőség teljes mértékben biztosított 
volt. 

Közgyűlési Csoport  
   
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Önkormányzati 
Iroda Közgyűlési Csoportjának Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata testületi 
döntéseinek előkészítésével, végrehajtásával, a tisztségviselők, képviselők 
tevékenységével összefüggő feladatai a következők: 
 
a) ellátja a Közgyűlés, a képviselő-testület, a polgármesterek, alpolgármesterek, a 

településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a 
képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és 
információs tevékenységet, 

b) nyilvántartást vezet a közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági döntésekről, 
c) kihirdeti a Közgyűlés és a Képviselő-testület rendeleteit, és közzéteszi a Közgyűlés 

és a Képviselő-testület határozatait,  
d) a tulajdonosi bizottsági előterjesztések kivételével törvényességi szempontból 

ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztéseket,  
e) szervezi, segíti a bizottsági referensek munkáját, 
f) szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi 

népszavazás lebonyolítását, előkészíti a bírósági ülnökök megválasztását, 
g) ellátja a „zöld szám”-ra érkezett bejelentések feldolgozását, 
h) ellátja az Ügyrendi- és Igazgatási Bizottság működésével kapcsolatos referensi 

teendőket, 
i) jogi segítséget nyújt az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, vagy előkészíti 

az önkormányzati rendelet tervezetét, 
j) segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei számára a jogi és szervezési 

feladatok végrehajtásában. 
 
Az Irodán belül a Csoport fő feladata 2019. évben is Közgyűlés kiszolgálása, a 
bizottsági ülések koordinálása volt (többek között: közgyűlési meghívó elkészítése, 
közgyűlési előterjesztések sokszorosítása, bizottsági és közgyűlési előterjesztések 
kiküldése, bizottsági előterjesztések honlapra feltöltése, kérdés, interpelláció, napirend 
előtti kérdés képviselők részére történő megküldése).  
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A szervezeti egység az ülések előkészítését, koordinálását elsősorban szervezési és 
törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásával segíti elő, továbbá előterjesztések 
készítésében vesz részt. A Polgármesteri Hivatal vezetése kiemelt figyelmet arra fordít 
arra, hogy az előterjesztések mind tartalmi, mind formai szempontból megfeleljenek a 
jogszabályok rendelkezéseinek. 
   
A Csoport feladatköre az önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegének az 
elkészítése és a kihirdetést követően a Nemzeti Jogszabálytárba feltöltése.  
 
A Csoport feladata a képviselők és a bizottságok külső szakértői részére Veszprém 
város területére biztosított menetrend szerinti autóbuszbérlet megrendelése és 
átadása. 
 
A Csoport ellátja a köztisztviselőket megillető Cafeteria juttatásokkal kapcsolatos 
feladatok közül a megrendeléssel, listák készítésével, juttatási elemek átadásával 
összefüggő feladatokat. 
 
Gyulafirátót és Kádárta településrészi önkormányzatokon egy – egy kolléga segíti a 
működést, többek között ügyfélszolgálati feladatok ellátása mellett. 2018 áprilisától ők 
is a Közgyűlési Csoport munkatársai és a feladat ellátás is a Csoport tevékenységi 
körébe tartozik. 
 
2019. évben a Csoport munkavégzésében meghatározó súllyal jelentkezett a 
polgármester és a helyi önkormányzati képviselők 2019. évi választása. A választási 
anyagi- és eljárási jogszabályokban meghatározott – a névjegyzékvezetésen kívüli – 
jogalkalmazási tevékenységet meghatározóan a Csoport munkatársai végezték, a 
választásnapi feladatok esetében a Polgármesteri Hivatal más szervezeti egységeiben 
dolgozó, helyi választási irodai tagok bevonásával. A Csoport látta el a Helyi Választási 
Bizottság titkári feladatait.   
 
A Csoport öt fő köztisztviselővel látja el feladatait.     
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Személyzeti Csoport 
 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Önkormányzati 
Iroda legfontosabb személyzeti feladatai a következők: 
 
1) döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, 

közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan, vagy az érintett 
irodák bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról, 

2) vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat, 
3) elkészíti, és évenként aktualizálja a Polgármesteri Hivatal oktatási tervét, 
4) szervezi a továbbképzéseket és a kiküldetések lebonyolítását, 
5) kezeli a költségvetési szervek vezetőit érintő személyi nyilvántartásokat, 
6) segíti az intézmények szakmai irányítását ellátó Iroda személyi ügyekkel 

kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységét, 
7) ellátja a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésével kapcsolatos feladatokat az 

érintett szervezeti egységek közreműködésével. 
 
A fentiekkel kapcsolatosan inkább csak kiragadva egyes elemeket és nem teljes körűen 
a következő tevékenységeket kell, hogy megemlítsük: 
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatosan: 
1) pályázati eljárás lefolytatása, 
2) kinevezés előkészítése, 
3) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
4) az éves továbbképzési terv összeállítása, adminisztrációja, 
5) tanfolyam, képzés, továbbképzés megszervezése, adminisztrációja, 
6) átsorolás előkészítése, 
7) teljesítményértékelés, minősítés lebonyolításában való közreműködés, 
8) vezetői kinevezés, címadományozás, kitüntetés előkészítése, 
9) cafetéria és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adminisztráció, 
10) fegyelmi eljárás lefolytatása, 
11) közszolgálati jogviszony megszüntetése. 
 
Költségvetési szervek vezetőivel kapcsolatosan: 
1) pályázati eljárás lefolytatása, 
2) közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony létesítése, 
3) átsorolás, illetményváltozás előkészítése, 
4) utazási utalvány, munkáltatói igazolás elkészítése, 
5) közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszüntetése, 
6) szakmai segítségnyújtás személyzeti ügyekben. 
 
Önkormányzati képviselőkkel és bizottsági szakértőkkel kapcsolatosan: 
1) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában való részvétel, 
2) tiszteletdíj számfejtésével kapcsolatos adminisztratív feladatok, 
3) köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációhoz segítségnyújtás. 
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Egyéb feladatok: 
1) költségvetés előkészítéséhez adatszolgáltatás, 
2) adatszolgáltatások teljesítése, 
3) önkormányzati társulások, gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában való részvétel, 
4) a Polgármesteri Hivatalt érintő projektek megvalósításában való részvétel, 
5) szabályzatok, utasítások előkészítése, 
6) pénzügyi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan utalványozás előkészítése, 
7) programok szervezésében való részvétel (színházi előadás, koncert, Köztisztviselők 

Napja, Mikulás ünnepség), 
8) évente minimum 2 alkalommal véradás szervezése, 
9) látásvizsgálat megszervezése. 
 
Számszerűsítve 11 pályázati eljárás lefolytatására, 16 fő köztisztviselő jogviszonyának 
létesítésére, 16 fő jogviszonyának megszüntetésére került sor. Az intézményvezetők 
esetében 5 db pályázati eljárás előkészítésében és lefolytatásában közreműködött a 
Személyzeti Csoport. 
Közel 700 db munkáltatói intézkedés került előkészítésre átsorolással, 
illetményváltozással, szabadság értesítéssel, fizetés nélküli szabadsággal, jubileumi 
jutalom kifizetésével, költségtérítés kifizetésével, munkáltatói igazolással, utazási 
utalvánnyal, képzésen való részvétellel kapcsolatosan. 
Eplény Községi Önkormányzat és intézménye foglalkoztatottai esetében több mint 20 
db okirat előkészítése történt meg.  
22 db megbízási szerződés megkötésére került sor.  
Veszprémben 8 fő közfoglalkoztatott esetében 20 munkaügyi intézkedés megtétele, 
Eplény esetében 4 fő közfoglalkoztatottal kapcsolatosan 8 munkaügyi intézkedés 
előkészítése volt a feladatunk.  
10 fő álláskereső jelentkezett nálunk, 5 fő szakmai gyakorlatát biztosítottuk.  
Nyári diákmunka programban való részvétel, Veszprémben 4 fő foglalkoztatásának 
biztosítása, munkaügyi intézkedések megtétele.  
Az intézményvezetőkkel kapcsolatosan közel 50 db munkáltatói intézkedés készült 
(átsorolás, szabadság értesítés, illetményváltozásról szóló értesítés, utazási utalvány, 
munkáltatói igazolás). 
Közel 200 vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatosan kellett a 
jogszabályban előírt tevékenységet ellátni (köztisztviselők, intézményvezetők, 
képviselők, külső szakértők, gazdasági társaságok tisztségviselői). 
Közel 500 db számla került továbbításra a Pénzügyi Iroda felé, valamint a számlákon 
kívül közel 50 szerződés és kötelezettségvállalás került rögzítésre a Forrás SQL 
rendszerben.  
 
A Személyzeti Csoport 2019. évi tevékenységében a korábbi évekhez képest az alábbi 
többletfeladatok jelentek meg: 
 
Az Európai Parlament tagjai választásának, valamint a polgármester, helyi 
önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
lebonyolításában való részvétel. 
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Az önkormányzati választást követően a régi képviselők, külső szakértők 
jogviszonyának megszüntetése, záró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő 
felhívás. 
 
A közgyűlés alakuló ülését követően a megválasztott képviselők, alpolgármesterek, 
bizottsági külső szakértők tiszteletdíja számfejtésének előkészítése, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítésében való részvétel, a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő regisztrációban való segítségnyújtás. 
 
Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatában való 
részvétel (adatgyűjtés, megbeszélések koordinálása, HEP fórumok megszervezése, 
jegyzőkönyvek készítése). 
 
A 2015. november 01-jétől bevezetett bérszámfejtő (KIRA) rendszer a már meglévő 
programok használata mellett jelentős mértékben megnövelte a Csoport adminisztratív 
feladatait a jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással, cafetéria 
nyilvántartással, távollétek (pl. szabadság, táppénz) naprakész vezetésével 
kapcsolatosan. 
 
A Csoport két fő teljes munkaidőben, egy fő részmunkaidőben (4 órában) dolgozó 
köztisztviselővel és egy közfoglalkoztatottal látja el feladatait. 
 
A jogtanácsos feladatellátása 
 
Az irodavezető közvetlen irányítása mellett a jogtanácsos feladatellátása a következő 
volt:  
1. A Városfejlesztési és a Városüzemeltetési Iroda által előkészített szerződések és 

megállapodások véleményezése, felülvizsgálata, a szerződés-típusok alapvető 
tartalmi elemeinek összeállítása az alábbi bontásban: 
a) tervezési szerződés: 16 
b) vállalkozási szerződés: 45 
c) megbízási szerződés: 28 
d) tervezés + kivitelezési szerződés: 1 
e) szállítási szerződés: 2 
f) hatósági szerződés: 1 
g) közszolgáltatási szerződés: 1 
h) egyéb megállapodás: 5 

 
A szerződéseken kívül a két Iroda által a munkájukhoz igényelt jogi segítségnyújtás is 

jogtanácsosi feladatkörbe tarozik. 

2. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaként 17 eljárásban és 6 
szerződésmódosítással kapcsolatos eljárásban való részvétel, a fenti szerződésekkel 
érintett közbeszerzési eljárásokban, a jogi szakértelem biztosítására. 

3. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének ellátása során: 2019. 
évben 7 társasházat érintően érkezett írásbeli kérelem illetve panasz. Eljárás 
megindítására és felhívás kibocsátására a vizsgálatot követően 3 esetben került sor. 
Hivatalból 1 társasház törvénysértő működésének kivizsgálására indult eljárás. 
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4. Az egészségügyi tárgyú előterjesztések elkészítése: 2019-ban a Közgyűlés elé 5 
előterjesztés, a Közjóléti Bizottság elé 3 egészségügyi alapellátást érintő 
előterjesztés került, amelyek keretében rendelet-módosításokra és az egészségügyi 
alapellátást biztosító feladat-átvállalási és feladat-ellátási szerződések 
kidolgozására is sor került. 

5. Az Info. törvény szerinti, közérdekű adat kiszolgáltatására irányuló ügyekben 
együttműködés a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőse feladatainak 
ellátásában: 3 adatigénylésre történő válasz megadása és jogi segítség nyújtása. 

6. A GDPR hatálya alá tartozó adatvédelmi nyilatkozatok felülvizsgálata, 
adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés esetén a jogi szakértelem biztosítása. 

 
A képviselő-testületi és társulási referens feladatellátása 
 
Az irodavezető közvetlen irányítása mellett a feladatellátás a következő volt:  
1. Eplény település esetében testületi ülések előkészítésével, előterjesztések 

törvényességi ellenőrzésével, az ülések lebonyolításával, a rendeletek 
kihirdetésével, határozatok közzétételével, nyilvántartásával, és a hozott döntések 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok.  
Eplény képviselő-testülete 2019. december 1. napjáig összesen 14 ülést tartott.  
 

2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos 
munkaszervezeti feladatok ellátása, a tanács elé kerülő előterjesztések 
törvényességi felülvizsgálata, vagy az előterjesztések előkészítése. 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2019. évben 
december 1. napjáig 6 alkalommal ülésezett, 16 napirendi pontot tárgyalt és 29 
határozatot hozott. 
 

3. A Veszprémben működő öt nemzetiségi önkormányzat – Roma, Örmény, Német, 
Lengyel és Ukrán – munkaszervezeti feladatainak ellátása.  
A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 1. napjáig 8 ülést 
tartott, 30 határozatot hozott. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. december 1. napjáig 11 ülést tartott és 51 határozatot hozott. A Veszprémi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 1. napjáig 13 ülést tartott, 77 
határozatot hozott. A Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 
december 1. napjáig 8 ülést tartott és 59 határozatot hozott. A Veszprémi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 1. napjáig 9 ülést tartott, 63 
határozatot hozott.  
Az idei évben minden nemzetiségi önkormányzatnál további feladatot jelentett az 
önkormányzati választásokat követően az alakuló ülések megszervezése, 
lebonyolítása. 
 

4. A Veszprém város nevének és Veszprém jelképeinek használata iránt indult 
önkormányzati hatósági ügyben 2019. december 1. napjáig 5 engedélyezési eljárás 
lefolytatására került sor.  

5. A közgyűlés, a képviselő-testület által, valamint a társulási tanács által irányított 
költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása, a törzskönyvi 
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nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, változások bejelentése. Alapító 
okiratok módosítására 8 esetben került sor.  
 

6. A Veszprém város nevének és Veszprém jelképeinek használata iránt indult 
önkormányzati hatósági ügyben 2019. december 1. napjáig 5 engedélyezési eljárás 
lefolytatására került sor.  

 
A Pénzügyi Iroda tevékenysége  

Ellátja Veszprém, Eplény települések közgyűlésének, képviselő-testületének, 
polgármestereinek, és a jegyzőnek a gazdálkodási és pénzügyi feladatkörébe tartozóan 
a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését, ellátja és koordinálja a költségvetési, 
tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati 
fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását. 

Elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése és beszámoló készítésével 
kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket. 

Információkat szolgáltat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett információs 
rendszereken keresztül az Önkormányzat(ok) költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról a központi költségvetés számára, elvégzi a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó 
adatszolgáltatást. 

Ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások 
nyilvántartását, gondoskodik az Önkormányzat (ok) által jóváhagyott hitelek 
felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről. 

Előkészíti a havi likviditási tervet, és közreműködik a számviteli törvény, az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a költségvetési 
szerv vezetője által készítendő, a szerv működésével kapcsolatos, pénzügyi kihatású 
belső szabályzatok előkészítésében, gondoskodik az Önkormányzat (ok) és az 
irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásának koordinálásáról. 

A Pénzügyi Iroda biztosítja Veszprémi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési feladatainak pénzügyi szakértelmét. 

A munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Polgármesteri 
Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről, az irodavezető ellátja a Polgármesteri 
Hivatal gazdasági vezetői teendőit. 

A költségvetési rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az 
Önkormányzat (ok) tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, az 
Önkormányzat (ok) gazdasági társaságaival és az Önkormányzat (ok) által irányított 
költségvetési szervekkel. 

Ellátja a Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány, Veszprém Város 
Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítvány, Veszprémi Szabadidő- Diák és 
Tömegsport Közalapítvány, Veszprémi Kultúráért Közalapítvány, működésével 
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kapcsolatos pénzügyi teendőket, valamint, ellátja Veszprém Város Helyi 
Vállalkozásokat Támogató Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos 
adminisztrációs teendőket. 

Ellátja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás 
számviteli, a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás működésével kapcsolatos 
számviteli, pénzügyi-gazdasági feladatokat. 

Vezeti és ellenőrzi a Gondnokság által végzett házgondnoki, kisegítő-szervező munkát, 
gondoskodik a gépkocsivezetők vezényléséről, gondoskodik a Polgármesteri Hivatal, a 
Közgyűlés és a bizottságok működéséhez szükséges feltételek biztosításáról. 

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet vonatkozásában közreműködik a 
Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, az intézmény vezetőjével 
kapcsolatos személyi ügyeket érintő döntések előkészítéséről. 

Ellátja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság működésével kapcsolatos referensi 
feladatokat. 

A Pénzügyi Iroda ellátja Veszprémi Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződéséhez kapcsolódó teendőket, az értékkövetések és az 
értékváltozások, káresemények nyilvántartását.  

Közreműködik a veszprémi, eplényi, nemzetiségi önkormányzatoknál, a társulásoknál 
lefolytatott ellenőrzésekben. Ennek keretében 2019. évben: 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 

a) Projektellenőrzés; Projekthez kapcsolódó ellenőrzés: 4 alkalom 
b) MÁK ellenőrzés állami támogatás igényléséhez, elszámolásához kapcsolódóan: 

3 alkalom 
c) Könyvvizsgálói ellenőrzés (2018. évi beszámoló és mérleg, 2019. I. félévi és 

III. negyedévi mérleg) 

Eplény Községi Önkormányzat esetében 
a) Projektellenőrzés; Projekthez kapcsolódó ellenőrzés: nem volt 
b) MÁK ellenőrzés állami támogatás igényléséhez, elszámolásához kapcsolódóan: 

1 alkalom 

Belső ellenőrzési vizsgálatok: 
a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
b) Német Nemzetiségi Önkormányzat  
c) Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  
d) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
e) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
f) Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
g) Eplény Községi Önkormányzat 
h) Eplény Napköziotthonos Óvoda  

Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás: 
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a) Könyvvizsgálói 
b) NAV ellenőrzés 
 

A Pénzügyi Iroda által 2019. évben előkészített költségvetést, illetve módosítását érintő 
előterjesztések száma: 

a) Veszprémi Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 8 db 
b) Eplény Községi Önkormányzat esetében 6 db 
c) az 5 Nemzetiségi Önkormányzat esetében összesen 10 db 
d) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása esetében 6 db 

A Pénzügyi Iroda által 2019. évben előkészített a költségvetés végrehajtását érintő 
előterjesztések száma: 

a) Veszprémi Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 2 db 
b) Eplény Községi Önkormányzat esetében 2 db 
c) az 5 Nemzetiségi Önkormányzat esetében összesen 10 db 
d) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása esetében 2 db 

A 2019. évben az Európa parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választásának lebonyolításában a Pénzügyi Iroda munkatársai is jelentős szerepet 
vállaltak, összesen 24 munkatárs. A választások pénzügyi előkészítését, elszámolását 
a Pénzügyi Iroda munkatársai végezték.  

2013. január 1-jétkövető feladat és hatásköri, valamint az önkormányzati és hivatali 
strukturális változások 2019. évben is hatást gyakoroltak az elvégzendő feladatokra. A 
2014. január 1-én hatályba lépett 4/2013.(I.1) Kormányrendelet, mely a költségvetési 
szervek számviteli feladatait szabályozza, lényeges változást hozott az Iroda 
munkafolyamataiban. A megváltozott előírások értelmében pénzügyi és költségvetési 
számvitelt is vezetni kell, mely egyrészt mennyiségi munkatöbbletet okozott, másrészt 
az alkalmazandó jogszabályi előírások értelmezéséhez folyamatosan jelennek meg 
újabb állásfoglalások, ami az operatív munka területén dolgozóktól jelentős többlet 
energiát igényel. 

A 2013. július 1-től alkalmazott havi pénzforgalmi jelentés tartalma is jelentősen 
megnövekedett, lényegesen több adategyeztetést kell elvégezni. A Pénzügyi Iroda 11 
szervezet (önkormányzatok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok, intézmény) 
részére végez pénzügyi, számviteli, adóbevallási feladatot, ami az adatszolgáltatási 
időpontok egybeesése (minden hónap 20-a) miatt is jelentősen növeli az iroda 
munkatársainak leterheltségét. 
 
2019. évben a likviditás kiegyensúlyozott volt, a szabad pénzeszközök folyamatos 
lekötésére volt lehetőség, így kamatbevételekre is sor kerülhetett. 

A Pénzügyi Iroda tagolódása az alábbi: 
Pénzügyi Irodavezető 
Adminisztrátor, ügyintéző 
Integrált gazdasági program szakmai rendszergazda 
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Költségvetési csoport 5 fő 
Számviteli csoport 13 fő  
Gondnokság 9 fő (2 fő részmunkaidős) 

Az elmúlt években bekövetkezett szervezeti, jogszabályi változásoknak a Pénzügyi 
Iroda munkatársai próbáltak megfelelni, ugyanakkor a létszámhiány, a jelentős 
túlmunka, az alacsony illetmények (elsősorban a középfokú végzettségűek területén) 
már komoly problémát jelentenek. 

 

A Polgármesteri Kabinetiroda tevékenysége 
 
Ifjúsági és Civil terület feladatellátása 
 
Az elmúlt évben az ifjúsági és civil referens a meghatározott munkaterv, a költségvetés 
figyelembevételével és a hatályos rendeletek betartásával végezte munkáját.  
Koordinálta a polgármesteri hivatalon belül a civil szervezetekkel, ifjúsággal 
kapcsolatos tevékenységeket, részt vett a civil és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos 
előterjesztések elkészítésében, rendeletek módosításában. Aktív kapcsolatot tartott 
fent a városi civil szervezetekkel, az ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakemberekkel, 
az ifjúsági közösségekkel, szervezetekkel.  
Egyik fő feladataként ellátta a városi civil keret pályázataival kapcsolatos szakmai és 
adminisztratív teendőket: pályázat kiírása, döntés előkészítés, előterjesztések 
elkészítése, lebonyolítás, közzététel, értesítő levelek megírása, szerződések 
elkészítése, utalványozás, támogatások beszámolóinak ellenőrzése.  
Emellett a választókerületi keretből és a polgármester által nyújtott támogatásokkal 
járó teljes szakmai és adminisztratív teendőket is elvégezte: előkészítés, értesítések, 
nyilatkoztatás-szerződések elkészítése, utalványozás, elszámolások ellenőrzése. Ellátta 
a támogatások nyilvántartási feladatát, gondoskodott a közzétételi kötelezettségek 
teljesítéséről.  
Aktívan vett részt a városi Civil Nap programjának előkészítésében, segítette a 
kommunikációt és a rendezvény támogatásával kapcsolatos adminisztrációt is 
elvégezte. 
A Civil Napon átadásra kerülő Pro Civitate díjjal kapcsolatos feladatokat ellátta, mint a 
felhívás közzététele, előterjesztés elkészítése, érem, oklevél elkészíttetése, díjazott 
értesítése. A városban működő civil szervezetek rendezvényei során segítette a 
kapcsolattartást. 
A veszprémi nyugdíjasok pályázatának kiírásával, feldolgozásával, pénzügyeivel 
kapcsolatos teendőket ellátta, együttműködött a Veszprém Városi Idősügyi Tanáccsal 
és az idősügyi referenssel.  
A Veszprémi Ifjúsági Ház és Civil Ház éves szerződéseivel járó hivatali teendőket 
elvégezte, egész évben aktívan együttműködött a két szervezettel és segítette 
munkájukat. Folyamatos szakmai segítséget nyújtott a Veszprémi Diák- és Ifjúsági 
Önkormányzat tevékenységéhez, rendezvényeihez. Ellátta a Veszprémi Ifjúsági 
Közalapítvány titkári teendőit. 
Az Európai Városok Szövetsége nemzetközi ifjúsági találkozón a középiskolás diákok 
részvételét a nemzetközi referenssel együttműködve szervezte, koordinálta. 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 15/2016. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendeletével felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj 
pályázatok adminisztrációját és az ösztöndíjak átadását az ifjúsági és civil referens 
szervezte.  
Ismét megrendezésre került a Fiatalok Napja rendezvény, ahol vetélkedőkkel, 
interaktív programokkal várták az érdeklődőket a szervezők. Az esemény pénzügyi 
hátterét, a rendezvény hivatali koordinálását az ifjúsági- és civil referens látta el, 
együttműködve a résztvevőkkel, szervezőkkel. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az idei évi 
költségvetésében is biztosította a babaköszöntő csomagok anyagi fedezetét, melynek 
idén is nagy sikere volt, november végéig több száz gyerek vehette át az 
ajándékcsomagokat. Ennek pénzügyi adminisztrációját látta el. 
A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt célja az 
önkéntes rendszer kialakítása és népszerűsítése, fenntarthatóvá tétele. Az ifjúsági- és 
civil referens is csatlakozott ahhoz a novemberben induló műhelymunkához, melyben 
azok a veszprémi székhelyű szervezetek is tevékenykednek, akik jelenleg is aktív 
szereplői az önkéntességnek. 
 
Városfejlesztési főtanácsadó feladatellátása 
 
A tanácsadó általános feladata a nem önkormányzati saját-, vagy EU-s forrásból 
megvalósuló kiemelt településfejlesztési feladatok koordinálása. A feladatellátás során 
koordinálja Veszprém Megyei Jogú Város (VMJV) közigazgatási területén, 
önkormányzati tulajdonon megvalósuló külső kedvezményezett által állami forrásból 
megvalósításra szánt fejlesztéseket a finanszírozó, a kedvezményezett, az 
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között. Koordinálja VMJV közigazgatási 
területén megvalósuló állami fejlesztéseket a beruházó, az önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal között, és közreműködik VMJV közigazgatási területén 
megvalósításra kerülő magánerős fejlesztések előkészítésében és végrehajtásában. 
Városfejlesztési szempontból jelentős feladatokban kapcsolatot tart VMJV 
közigazgatási területén működő nem önkormányzati intézményekkel, vállalkozásokkal. 
Adatszolgáltatással és adatkéréssel, illetve tájékoztatással kapcsolatot tart, és 
együttműködik a Polgármesteri Hivatal szakirodáival. Kiemelten a Stratégiai Irodával, 
valamint a Városfejlesztési Irodával, és városfejlesztési szempontból jelentős 
feladatokban együttműködik VMJV Önkormányzat gazdasági társaságaival. 
 
2019 évben kiemelten a Modern Városok Programba (MVP) való belépéssel 
megszületett 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján előkészítette és koordinálta 
a Miniszterelnökség, a Korm. határozatban kijelölt Főfelelős szakminisztériumok a 
hivatal, és egyéb szervezetek, partnerek között az alábbi feladatokat: 
 
 
1) Veszprém és térsége gazdasági versenyképességének erősítése 

a) Iparterületek kialakítása, bővítése (reptér és környéke) 
b) Iparos park kialakítása 
c) Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ 

2) Város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

http://vehir.hu/cikk/34987-sub-bass-es-majka-a-veszpremi-fiatalok-napjan
http://vehir.hu/cikk/35027-csapatvetelkedo-a-fiatalok-napjan
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c) Kerékpár hálózat fejlesztése a Balaton, Gyulafirátót, illetve Márkó-Bánd 
elérhetősége érdekében 

d) 8-as számú és 82-es számú főutak összekötése a sportterület fejlesztés 
elérhetőség javítása érdekében 

e) Aranyosvölgy felett tervezett völgyhíd és ehhez kapcsolódó a város belső 
elérhetőségét javító közútfejlesztés megvalósítása 

3) Veszprém kulturális életének gazdagítása és turisztikai vonzerejének növelésének 
támogatása, a város életében betöltött szerepüket elismerve 
a) Veszprémi Petőfi Színház fejlesztése 
b) Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, bővítése 
c) Csermák Antal Zeneiskola felújítása, korszerűsítése 

4) Városi közösségi és sportélet támogatása 
a) Veszprém Aréna bővítése 
b) Fedett városi uszoda építése 
c) Jégcsarnok építése 
d) Veszprémi atlétikai stadion fejlesztése 
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Modern Városok Program előrehaladása 2019 évben. 

Modern Városok Program - Veszprém Megyei Jogú Város - 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 

MVP Projektek Fejlesztés megnevezése 
Főfelelős 
szaktárca 

Indikatív 
forráskeret 

Projekt 
megvalósítója 

Jóváhagyott 
támogatás 

Kiutalt 
támogatás Projekt előrehaladása 

millió forint 

1) Veszprém és térsége gazdasági versenyképességének erősítése 

a) Iparterületek 
kialakítása -reptéri út 

Iparterület fejlesztések előkészítése, 
területvásárlás, közművesítés, építés 

ITM 12 200,00 

NIPÜF Zrt 3 870,00 3 870,00 

Megvalósítás alatt. A NIPÜF Zrt területeket 
vásárolt, elvégezte azok átminősítését, 
elkezdte az előközművesítéseket, valamit egy 
20 hektáros területen csarnok építésébe kezd 
jogerős engedély alapján. 

Iparterület feltáró út és közművek 
építése 

Önkormányzat 0,00 0,00 Döntés előkészítés alatt 

b) Iparos park 
kialakítása 

Szakképzési mintaprojekt ágazati 
képzőközpont létrehozása valamint 
oktatás, képzés, gyakorlati oktatás 
érdekében infrastruktúrafejlesztések, 
eszközbeszerzések korszerű szakképzés 
feltételeinek megteremtése, helyi 
vállalkozások támogatásával, életpálya 
modell. 

ITM 
Szakképzés 

5 310,00 Önkormányzat 5 232,36 0,00 
Kormány határozat van, TO kiadás 
folyamatban. Projekt előkészítését az 
Önkormányzat megkezdte 

c) Aranyosvölgy 
Tudáspark 

Az Aranyosvölgy Öko- és Tudáspark 
projekt égisze alatt egy tudományos és 
ökopark jön létre, amely megteremti a 
kutatás-fejlesztés minőségi környezetét 
(inkubátor házak) és lehetőséget nyújt 
egy olyan új városrész kialakítására, 
amely alkalmas magas presztízsű 
lakófunkció betöltésére is. 

ITM 13 020,00 Önkormányzat 0,00 0,00 Döntés előkészítés alatt 

2) Város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

c) Kerékpár hálózat 
fejlesztése 

Település és térségi kerékpáros hálózat 
fejlesztése munkába járás, turisztikai és 
közlekedés biztonsági szempontok 
figyelembevételével, ~45 km új 
kerékpárút 

PM-ITM 2 480,00 

Megyei 
önkormányzatok 

1 440,00 

1 510,00 

TOP 3.1.1-16 - Megyei kerékpár hálózat 
fejlesztése, megvalósítás alatt 

Veszprémi MJV 
Önkormányzat 

868,00 
TOP 6.4.1-16 - Városi kerékpár hálózat 
fejlesztése, megvalósítás alatt 
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d) 8-82-es főút 
összekötés 

Veszprém keleti, új sportcélú 
területfejlesztés közlekedés 
infrastruktúrafejlesztéssel való 
kiegészítése, a zavartalan, hatékony és 
biztonságos terület elérés és elhagyás 
biztosítása, valamint a 82-es főút és 
csomópontjai tehermentesítése 
érdekében. 

ITM 
Közlekedés 

500,00 
Nemzeti 

Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt 

500,00 300,00 

Projekt megvalósítására tanulmányterv 
készült, mely jóváhagyása alapján 
engedélyezési és kiviteli terv készítésére 
irányulő közbeszerzési eljárás van 
folyamatban. 

e) Aranyosvölgyi 
völgyhíd 

Új út és híd műtárgy építése - Veszprém 
kelet-nyugati, a Jutasi úti lakótelep, 
valamint a Dózsaváros, mint városrészek 
összekötése, - a Házgyári út és a 
belváros közlekedés tehermentesítése, 
valamint lakó, kereskedelmi és 
iparterületek zavartalan, hatékony és 
biztonságos elérés és elhagyás 
biztosítása személygépjárműves, 
gyalogos és kerékpáros, valamint a 
közösségi közlekedési hálózatba való 
csatlakozással. 

ITM 
Közlekedés 

12 450,00 
Nemzeti 

Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt 

400,00 400,00 

NIF Zrt közbeszerzési eljárással kiválasztotta 
a tervezőt. A jóváhagyási terv elkészült, az 
engedélyezési tervdokumentáció készítése 
van folyamatban, majd ennek jóváhagyását 
követően készülnek a kiviteli tervek. A NIF 
Zrt-nek a feltételes kiviteli közbeszerzésig kell 
eljutnia.2020 év égéig. 

3) Veszprém kulturális életének gazdagítása és turisztikai vonzerejének növelésének támogatása, a város életében betöltött szerepüket elismerve 

a) Petőfi Színház 
komplex fejlesztése 

A Veszprémi Petőfi Színház, mint 
kulturális központi és épített örökségünk 
kiemelt jelképének rekonstrukciója és 
átépítése a színház funkcionális 
működésének korszerű, és fenntartható 
megújításával, a Medgyaszay István 
örökség helyreállításával. 

EMMI 9 280,00 Önkormányzat 9 280,00 4 730,00 

Fejlesztéshez szükséges ingatlanszerzések 
lezárultak. Az Önkormányzat közbeszerzésen 
kiválasztotta a tervezőt. A jóváhagyási terv 
elkészült, az építési engedélyes 
tervdokumentáció készül. 

b) Kittenberger 
Kálmán Növény- és 

Vadaspark 
fejlesztése, bővítése 

A vadaspark turisztikai vonzerő 
növelése, új attrakciók létesítésével, 
valamint meglévő elemek átépítésével, 
bővítésével, felújításával. Az elmúlt évek 
fejlesztéseihez is korszerű, biztonságos 
körülményeket biztosító gazdasági és 
kiszolgáló funkciók létesítése 

EMMI 

1 403,00 

Önkormányzat 1 402,55 1 110,23 

4 projektelem megvalósult, további kettő 
projektelem megvalósítása érdekében TO 
módosítással kiegészítő forrás biztosítása 
megtörtént, a kivitelezés elkezdődött, 2020 
év végéig elkészül. 

EMMI-PM 
Kittenberger 

Kálmán 
Vadaspark Kft 

1 000,00 1 000,00 
TOP 6.1.4-16 Turisztikai fejlesztés, 9 
projektelem már megvalósult, a támogatás 
elszámolása van folyamatban. 

c) Csermák Antal 
Zeneiskola felújítása, 

korszerűsítése 

A Belváros rekonstrukció során 2015 
évben külsőleg megújított Csermák Antal 
Zeneiskola teljes körű megújításának 
folytatása az épített örökségünk 
állagmegóvása, az iskola biztonságos és 
korszerű funkcionális használhatósága, a 

EMMI 760,00 Önkormányzat 760,00 760,00 

Építési engedélyes tervek elkészültek, 
engedély van, feltételes kiviteli közbeszerzés 
lezárult. 640 millió forint kiegészítő forrás 
biztosításáról szóló Kormány előterjesztés 
készítése van folyamatban. 
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komfortfokozat emelése és a 
fenntarthatóság érdekében. 

4) Városi közösségi és sportélet támogatása 

a) Veszprém Aréna 
bővítése 

A nemzetközi (IHF) és európai (EHF) 
szövetségi előírásoknak megfelelő 
korszerű multifunkciós aréna létesítése 

EMMI 
Sport 

17 220,00 
Nemzeti 

Sportközpontok 
2 000,00 2 000,00 

A 2022 évi Kézilabda EB-re való felkészülés 
érdekében előkészítési munkák folytak. A 
Kormány visszavonta az EB szintű fejlesztés 
megvalósítását. A Projekt tartalom 
újragondolása van folyamatban. 

b) Fedett városi 
uszoda építése 

Veszprém és vonzáskörzete polgárainak 
úszás és vízilabda sport, rekreációs és 
szabadidő és oktatás tevékenységének 
helyszíne új, korszerű uszoda 
létesítmény építésével 

EMMISport 10 750,00 
Nemzeti 

Sportközpontok 
10 750,00 3 000,00 

A projekt megvalósítási, azon belül 
kivitelezési fázisban van. Várható befejezés 
2020 IV. negyedév 

c) Jégcsarnok építése 

Veszprém és vonzáskörzete polgárainak 
jégsport, szabadidő és oktatás 
tevékenységének helyszíne új, korszerű 
jégcsarnok (munkacsarnok) létesítmény 
építésével 

EMMI 
Sport 

1 680,00 Nem eldöntött 80,00 80,00 

Építési engedély tervdokumentáció készült, 
építési engedély van. A Projekt megvalósítása 
érdekében további támogatási forrásra van 
szükség. Kormányzati egyeztetés alatt. 

d) Veszprémi atlétikai 
stadion fejlesztése 

Az 1970-es évek elején elkészített, az 
atlétikai dobó, futó és torna sportnak, 
kézilabda és futball sportnak helyet adó 
komplexum teljes megújítása korszerű 
bel és kültéri sportlétesítmények és 
kiegészítő funkciók létrehozásával. A 
komplexum átfogó fejlesztésével 
korszerű és fenntartható körülmények 
biztosítása elsősorban a kiemelkedő 
szintű torna, futó és dobósportágaknak, 
állandó központi helyszín létesítése a 
küzdősportoknak, korszerű és szélesebb 
körű edzési helyszín biztosítása a 
kötelező és mindennapi testnevelésnek. 
A funkciókban bővített, korszerű 
létesítmények által vonzóbbá tenni a 
lakossági szabadidős sportot, és 
közösségformáló erőként teret adjon 
minél több családi és rekreációs 
tömegrendezvénynek 

EMMI 
Sport 

7 330,00 
Önkormányzat 
EMMI-BMSK 

50,00 50,00 

A Stadion komplex megújítása több 
sportágat, így több komplexumot érint. A 
teljes fejlesztés tartalma, forrásigénye és 
egyéb részletek tisztázása érdekében RMT 
készült. Az RMT alapján az egyes 
Projektelemek megvalósítás előkészítése 
elindult. Az Egyik Projektelem, a Tornász 
gyakorló épület feltételes kiviteli 
közbeszerzése lezárult, 955 millió forint 
támogatás biztosítása érdekében Kormány 
előterjesztés készül.  
Mindemellett az Atlétikai Szövetség 
támogatásával az EMMI és a BMSK 
megvalósításában 2020 évben megújulnak a 
dobópályák és a futókör is közel fél milliárd 
forint értékben.  
A többi Projektelem terveinek elkészítése 
érdekében további támogatás biztosítására 
Kormány előterjesztés készül. 

Összesen 94 383,00   37 632,91 18 810,23   
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Feladatkörében továbbá segítette és irányította a TAO, és/vagy a sport 
szakszövetségek támogatásával megvalósuló fejlesztések előkészítését. Így a Magyar 
Labdarúgó Szövetség sportpálya fejlesztési programjait, a Magyar Jégkorong 
Szövetség jégpálya építési előkészítését, a Magyar Torna Szövetség Veszprémi Torna 
Club tornász gyakorló épület létesítésének előkészítését, a Magyar Judo Szövetség 
küzdősport létesítmény megvalósításának előkészítését, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség által preferált országos kerékpáros hálózat fejlesztési programba való 
önkormányzati fejlesztések beillesztését, valamint az szakminisztériumok által 
meghirdetett pályázatok előkészítését.  
Együttműködött a Városfejlesztési Iroda és Stratégiai Iroda, valamint az önkormányzati 
gazdasági társaságok TOP feladatok, EKF fejlesztési elképzelések és az MVP feladatok 
összehangolásában. Folyamatos tájékoztatással, adatszolgáltatással és személyes 
együttműködéssel segíti a Városfejlesztési Iroda vezetője és a kabinetfőnök munkáját.  
Tekintettel az egyre növekvő feladatok mennyiségére, a Stratégiai Iroda vezetője a 
Projektkoordinációs Csoport munkatársai közül eleinte egy teljes, majd további egy 
kolléga részfeladat ellátás becsatlakozását rendelte el az MVP koordinációs munka 
ellátásának zökkenőmentes és határidőre való teljesítése érdekében. 
Figyelemmel kísérte Veszprém város 2019 évben jelentősen növekvő lakásépítési, 
iparterületi fejlesztéseket, szükség esetén közreműködésével segíti a fejlesztések 
előrehaladását. 
 
Nemzetközi kapcsolatok ápolása 
 
Veszprém Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a testvérvárosokkal 
való közös projektek koordinálása, valamint a város nemzetközi kapcsolatainak 
bővítésében való közreműködés a nemzetközi kapcsolatok referensének elsődleges 
feladatait képzik. 
A rendszeres kapcsolattartáson túl, a veszprémi és külföldi delegációk látogatásának 
előkészítése és lebonyolítása, a hivatalos delegációk útjainak vezetése, protokoll 
tevékenységek, nemzetközi workshopok szervezése, továbbá a fordító-tolmácsolói 
tevékenység is a munkakör meghatározó elemeit képezték a 2019-as évben. Az irodai 
adminisztrációs feladatok mellett a nemzetközi referens felelt a következő évi 
nemzetközi költségvetés-tervezet előkészítéséért, nemzetközi beszámolók 
megírásáért, valamint nemzetközi ügyeket érintő prezentációk elkészítéséért. 
A szervezési feladatok mellett továbbra is fontos szerepet kapott a nemzetközi 
vonatkozású témákkal kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal irodáin belül, 
továbbá a lakosság illetve a városi intézmények, egyesületek vonatkozásában is. 
Tevékenységi körébe tartozott emellett a város egyéb intézményei, szervezetei 
külkapcsolatainak ápolásában való összekötői közreműködés is. 
 
A város nemzetközi kapcsolatépítésének idei alakulását nagyban meghatározta a 
tavalyi évben elnyert „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím.  
Az év során Veszprémbe meghívott testvér-és partnervárosi delegációk látogatásának 
elsődleges célja az EKF cím kapcsán kialakítandó közös kulturális projektötletek 
kidolgozása volt.  A meghívások ezúttal is a kiemelt kulturális rendezvények, fesztiválok 
időpontjához igazodtak, ezzel is gazdagítva Veszprém nemzetközi hírét, valamint 
demonstrálva gazdag turisztikai és kulturális kínálatát.  
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A Gizella Napok összművészeti fesztivál keretében látogatott városunkba Passau város 
küldöttsége Erika Trägerin alpolgármester asszony vezetésével. A néptánc kör tagjaiból 
és az Aranyfőkötősökből álló csoport a Passau-Veszprém Baráti Társasággal együtt 
képviselte német testvérvárosunkat az ünnepi rendezvénysorozaton. Veszprém és 
Passau a jövő évben ünnepli testvérvárosi együttműködésük hivatalos fennállásának 
20 éves jubileumát. A 2020-as évben további jubileumok ünneplésére készülünk 
Sepsiszentgyörgy és Ottignies-Louvain-la-Neuve városokkal. 
 
A Rozé, Rizling, Jazz fesztivál alkalmából a macedóniai Ohrid város képviselői 
delegációját fogadtuk közös turisztikai és kulturális témájú projektmegbeszélés 
céljából.  
Az Utcazene Fesztivál idején a csehországi Most és az erdélyi Sepsiszentgyörgy 
településekről láttunk vendégül testvérvárosi delegációkat. A találkozó során 
bemutattuk a Veszprém-Balaton 2023-as pályázati anyagot, valamint tanácskoztunk a 
közös kulturális programok, cserék megvalósítási lehetőségeiről. A delegációknak 
bemutattuk Veszprém és a Balaton térség legfontosabb fejlesztéseit, valamint a 
pályázati anyagban szereplő kiemelt kulturális helyszíneket is. 
 
2019 júliusában Veszprém adott otthont az Európai Városok Szövetsége polgármesteri 
találkozójának, melynek keretében cseh (Žamberk), lengyel (Nowa Sól), francia (Saint-
Michel-sur-Orge), német (Senftenberg, Püttlingen) és olasz (Fresagrandinaria) 
partnervárosainkból fogadtunk polgármestereket. A látogatás célja többek között 
szintén Veszprém EKF 2023 pályázatának bemutatása volt. Erre a Városháza Kossuth-
termében került sor, ahol a 2023-as tervek ismertetését követően egy kerekasztal 
beszélgetés formájában minden város hozzászólásban jelezte, hogy milyen módon és 
milyen program keretében kíván részt venni a programokban a 2023-as év folyamán. 
Minden város részére kiosztásra került a Veszprémi bidbook is, illetve helyszín 
specifikus módon vittük el a résztvevőket a 2023-ra tervezett programok különböző 
veszprémi és térségi helyszíneire. 
 
A nyár folyamán a város és a Pannon Egyetem közös szervezésében megvalósuló 
Amerikai Nyári Egyetem keretében az Ohio-i Otterbein Egyetem oktatói és hallgatói 
tartottak egyhetes, gyakorlatorientált angol nyelvű foglalkozást minden érdeklődő 
számára Veszprémben. A kurzus résztvevői Veszprém és az EKF térség kiemelt 
turisztikai célpontjaival is megismerkedhettek. 
 
A Szent Mihály Napi Búcsúhoz kapcsolódóan hívtuk meg testvérvárosi delegációinkat a 
lengyelországi Tarnów városból, a finnországi Rovaniemiből és az észt Tartu városból. 
Rovaniemi polgármesterével közösen megünnepeltük a testvérvárosi kapcsolat 
fennállásának 45 éves évfordulóját a Városházán, melynek keretében jubileumi 
záradékban erősítette meg a két város polgármestere az együttműködési szándékukat. 
Külön tematikus nap keretében mutattuk be vendégeinknek a 2023-as EKF 
pályázatunkat és közös együttműködési lehetőségeken, projekten gondolkodtunk nem 
csak a 23-as évre, hanem az előkészítő és az azt követő évekre is. Észt 
testvérvárosunk, Tartu augusztusban nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet 
2024-re így nekik adjuk majd át a „staféta botot”. Tartu város EKF stábja is bemutatta 
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a saját pályázati anyagát, és közös kapcsolódási pontokat kerestünk az 
együttműködésre. A találkozó eredményeként Veszprém és Tartu polgármestere közös 
együttműködési memorandumot írt alá. 
Az idei évben megszervezésre került továbbá egy nemzetközi szakmai találkozó is, 
mely során nyitrai óvodavezetők látogattak el veszprémi óvodákba, hogy szakmai 
tanácskozás és helyszínbejárás keretében ismerjék meg a veszprémi óvodai ellátás 
rendszerét.  
Testvérvárosi kapcsolataink ápolása céljából az év folyamán városi delegációk utaztak 
Ptujba, Sepsiszentgyörgyre, Bottropba, Rovaniemibe és Nyitrára. A látogatások remek 
alapot adtak az együttműködések lendületesebbé tételére, valamint egymás jobb 
megismerése a személyes tapasztalatcsere által. Az idei finnországi látogatás különös 
jelentőséggel bírt, hiszen a finn-magyar testvérvárosi konferencián Veszprém városa 
nyerte el 2022-re a soron következő testvérvárosi konferencia megszervezésének 
jogát. 
Városi delegáció utazott továbbá a lengyelországi Kielcébe, hogy képviselje 
Veszprémet az idei Lengyel- Magyar Barátság Napja rendezvényen. Kielce a tavalyi 
évben Veszprémtől vehette át a rendezvény megszervezésének lehetőségét. A 
program keretében megrendezett turisztikai konferencián Porga Gyula „Kulturális 
turizmus és városfejlesztés Veszprémben” címmel tartott előadást. Az esemény során 
polgármester úr találkozott lengyel testvérvárosunk, Tarnów polgármesterével is, 
akivel szóba került, hogy Krakkó és Varsó után célszerű lenne Tarnówban is működtetni 
egy Lengyel- Magyar Intézetet. 
7 fős turisztikai szakemberekből és idegenvezetőkből álló csoport látogatott továbbá 
Veszprémből Nyitrára, hogy egynapos látogatásuk alatt cseréljenek tapasztalatokat 
szlovák testvérvárosunk turizmusban tevékenykedő kollégáival. A veszprémi 
résztvevők a s program keretében megismerkedtek a helyi turisztikai szervezet 
működésével, tevékenységével, valamint professzionális idegenvezetés keretében 
ismerkedtek meg Nyitra nevezetességeivel. A két város adottságainak nagyfokú 
hasonlósága miatt lehetnek rendkívül hasznosak az itt vagy ott már működő 
gyakorlatok, vagy megvalósítandó közös ötletek. Az együttműködés folytatásaként 
jövő tavasszal a nyitrai turisztikai egyesület tagjai látogatnak Veszprémbe.  
A nemzetközi együttműködésben továbbra is nagy figyelmet kaptak az ifjúsági cserék. 
Az Európai Városok Szövetsége 2019-es nemzetközi nyári táborában, a németországi 
Senftenbergben 8 veszprémi fiatal képviselte városunkat és vitattak meg nemzetközi 
aktuálpolitikai témákat, valamint ismerkedhettek meg más európai kultúrákkal és 
nyelvekkel. 2020-ban Veszprém lesz az ifjúsági találkozó házigazdája. 
 
Az idei évben is sor került Veszprémbe látogató cserediákok köszöntésére a 
Városházán, akik partneriskolájuk szervezésében néhány napig helyi családoknál 
vendégeskedtek. Városunkban köszönthettünk többek között horvát, erdélyi és szlovén 
fiatalokat is.  
 
Az ifjúsági szervezetek közti nemzetközi együttműködések a sport területén is 
eredményesek voltak. 
Veszprém városa idén ősszel is megszervezte a helyi Futsal Klubbal közösen a 
hagyományos testvérvárosi futsal tornát, melyen nyolcadik alkalommal vettek részt 
utánpótlás korú teremlabdarúgók Sepsiszentgyörgy és Tarnów testvérvárosainkból.  
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Az év során továbbá ellátogatott városunkba Pascale Andreani francia nagykövet 
asszony is, hogy a város Európa Kulturális Főváros projektjéről tájékozódjon. 
2019-ben is a nemzetközi referens feladatkörébe tartozott a Városi Mikulás Ünnepség 
megszervezésében való közreműködés, ahol a Rovaniemiből érkező Lappföldi Mikulás 
látogatott el a veszprémi gyerekekhez. 
 
Az Önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések 
 
Az önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések számszerűségét tekintve, a 
rendeletben szabályozott keretek között, az ott biztosított lehetőséggel élve kerültek 
átadásra. Pro Meritis érmet idén 12 személy, míg Veszprém Városért - Pro Urbe 
érdemérmet 3 személy vehetett át. 2019-ben három Gizella-díj, négy Ranolder-díj és 
két Hornig-díj került átadásra. Volkra Ottó-díj, Pro Civitate díj, Az Év Veszprémi 
Rendőre Díj, Az Év Veszprémi Tűzoltója Díj, Az Év Veszprémi Polgárőre Díj, Az Év 
Veszprémi Mentőse díj, Hadnagy László-Díj, Dévai Bíró Mátyás-Díj, Cholnoky- emlékdíj, 
Szabad Sajtó Díja, Perlaky-díj, Véghely-díj, Polinszky-díj közül valamennyi kitüntetés 
átadásra került. A díjakkal kapcsolatos ügyintézés minden mozzanatát a 
meghirdetéstől a felterjesztések befogadásán és a döntéshozatal előkészítésén át 
egészen az ünnepélyes keretek között megtartott díjátadó megszervezéséig a 
Polgármesteri Kabinet kitüntetési és rendezvény referense látja el.  
Közreműködött továbbá a város által támogatott Komjáthy- díj Polgármesteri 
Hivatalhoz tartozó ügymenetének végrehajtásában.  
Az elmúlt évben a polgármesteri kabinetiroda kitüntetési és rendezvény referense 
működött közre a támogatást kérő és elutasításra kerülő fontosabb protokoll levelek 
megírásában. A polgármesteri titkárnővel, valamint a polgármesteri referenssel 
együttműködve készítette elő a polgármester programjait, igazolta vissza részvételét 
a programokon. Polgármesteri kérés alapján készíttette elő a reprezentációs anyagokat 
és ajándékokat. 
A polgármesteri részvételt igénylő nemzetközi események alkalmával a nemzetközi 
kapcsolatok referensével működött közre, továbbá felelőse volt nemzetközi 
eseményeknek úgy, mint delegáció külföldre kísérése, külföldi delegációk fogadása és 
tolmácsolás. 
Segítséget nyújtott a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási 
tevékenysége során felmerült kapcsolattartási és fordítási feladatokban angol nyelven.  
Az Európai Kulturális Főváros 2023 projekt keretén belül technikai segítséget nyújtott 
a projekt munkatársainak.  
Részt vett egyéb városi rendezvények (pl.:EVSZ Polgármesteri találkozó), nemzeti 
ünnepek lebonyolításában.  
Előkészítette és elkészíttette a polgármesteri elismerések okleveleit, valamint szerepet 
vállalt egyes polgármesterhez kötődő események technikai hátterének 
lebonyolításában.   
 
 
A sport területe 
 
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tennivalói összetett, sokrétű és szerteágazó 
feladatokat tartalmaznak. A városi diáksport alap és középfokú versenyrendszer 
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működtetésén át, különböző – gyakran nemzetközi – sporttalálkozók szervezésén, 
rendezésén túl, az egyesületi sporttámogatások kezeléséig, a városi sportkoncepcióban 
megfogalmazottak figyelemmel kisérésig terjed. 
 
A feladatok között szerepel a kapcsolattartás a városban működő sportegyesületekkel, 
sporttal foglalkozó szervezetekkel, közgyűléseiken, elnökségi üléseiken, 
rendezvényeiken való részvétel. A sportegyesületek munkájának segítése, 
információkkal való ellátása, a támogatási szerződések megkötése, a szerződésben 
megállapított pénzeszközök átutalása, ütemezése és ellenőrzése. 2019-ben 60 
sportegyesülettel kötött működési illetve rendezvényi támogatási szerződést az 
Önkormányzat. A támogatások utalására, kezelésére, ellenőrzésére az SQL integrált 
ügyviteli rendszert használta. 
 
Fontos feladat a városban tevékenykedő sportszövetségek (asztalitenisz, sakk, 
természetjárás) működésének koordinálása, munkájuk segítése, pénzügyi 
támogatások átadása. 
Kiemelt feladatai, közé tartozik a várost érintő országos és külföldi sportrendezvények 
és sportkapcsolatok előkészítése, azokban való közreműködés, testvérvárosi 
sportkapcsolatok szervezése, segítése. Így az augusztusban megrendezett Cell-Cup 
nemzetközi kézilabda torna megrendezésében való segítség. 
 
A testvérvárosi kapcsolatok jegyében 2019. októberben hatodik alkalommal került 
megrendezésre a nemzetközi futsal kupa, általános iskolás gyerekek részvételével. A 
tornán Nyitra, Tarnów, Sepsiszentgyörgy, és Passau mellett hazai csapatok mérték 
össze tudásukat. Passau városa és az SpVgg Hacklberg egyesület meghívására 2019 
januárjában Veszprémből két ifjúsági labdarúgó csapat vett részt a Nemzetközi 
Teremlabdarúgó tornán. A tornán különböző korosztályában összesen 96 csapat - 
köztük a VFC-USE és a 1. Futsal Veszprém Club - több mint ezer labdarúgója vett részt. 
 
A sport feladatai közé tartozik még a tömeges részvétellel zajló szabadidősport (futó 
és kerékpárversenyek) segítése, azok lebonyolításában való közreműködés, valamint 
kapcsolattartás a helyi sportmédia képviselőivel, események, rendezvények 
(sportévnyitó, diáksport évzáró) egyeztetésében, tájékoztatásában. 
 
A sportreferens proaktívan támogatta 2019-ban is a Köznevelési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság működését és az azzal kapcsolatos feladatokat, továbbá előkészítette az 
önkormányzati döntéseket, sporttámogatásokat és közreműködött azok 
végrehajtásában. 
 
 
 
 
Kulturális Csoport 
 
A Kulturális Csoport 3 fővel dolgozik, a csoportvezető 2 kulturális referens munkáját 
irányítja. Egyik kollégánk június 30-án távozott a csoportból és a hivatalból is, helyére 
november 11-én érkezett új kolléga.   
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Intézmények 
Hat kulturális intézmény esetében a Csoport részt vesz a közgyűlés irányítói 
jogosítványainak gyakorlásában, és koordinálja szakmai tevékenységüket, beleértve a 
megyei feladatokat is ellátó könyvtárat és múzeumot is. Az önkormányzat 
fenntartásában működő kulturális intézmények, nevesül: az Agóra Veszprém Kulturális 
Központ, a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely, a Kabóca 
Bábszínház, a Veszprémi Petőfi Színház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Laczkó 
Dezső Múzeum ügyeinek intézése mellett kapcsolatot tart a város más kulturális 
intézményeivel és szervezeteivel – közöttük kiemelten a Hangvillával és a Veszprémi 
Programirodával-, a Kolostorok, kertek Kft-vel, a Veszprém Arénával, a Veszprém 
Megyei Levéltárral, az egyházi intézményekkel és kiállítóhelyekkel, továbbá a kulturális 
igazgatás országos szakmai szervezeteivel és társintézményeivel (Budavári NKft., 
Nemzeti Örökség Intézete, Nemzeti Múzeum, NKA, Nemzeti Művelődési Intézet NKft. 
stb.) A 2015-ben fenntartásba vett országos gyűjtőkörű intézményegység, a Magyar 
Építőipari Gyűjtemény vagyonkezelésbe vétele továbbra is folyamatban van. Az 
önkormányzati fenntartásban működő hat intézményünk közül három intézmény 
esetében - Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprémi Petőfi 
Színház - igazgatói pályázat lebonyolításában vettünk részt.    
 
Rendezvények 
A Kulturális Csoportnak feladata valamennyi olyan kulturális rendezvény koordinálása, 
helyenként szervezése is, amelyben valamilyen módon az Önkormányzat érintett. 
Nemzeti ünnepeink rendezése, szervezése, de számos, különböző méretű és súlyú 
kulturális rendezvénynek is az előkészítése, koordinációja - városházi kiállítástól a 
Gizella-napok nagyságrendjéig - immár hatodik éve a Programirodával együttműködve 
-, szintén a Csoport feladata volt. Néhány példa: január 22. Magyar Kultúra Napja, 
március 15. augusztus 20. október 23., Költészet Napja, Emlékhelyek Napja, május 
utolsó vasárnapján a Magyar Hősök Napja, Városi Gyereknap, júniusban Ünnepi 
Könyvhét, majd Utcazene Fesztivál, Auer Fesztivál, szeptemberben Kulturális Örökség 
Napok, szeptember 29-október 1. Szent Mihály-napi Búcsú, Október 6. Aradi Vértanúk 
Emlékünnepe, nov. 30-tól dec. 23-ig Illatos advent. Az idei év rendezvényeit 
színesítették az Első Világháború centenáriumával kapcsolatos évfordulók, egyéb, 
kisebb-nagyobb emléknapok programjai is. Néhány kiállításnak idén is helyszínt adott 
a Városháza Aulája, ezek szervezését, koordinálását is csoportunk látja el.  
Kiemelt feladatunk a városi nagyobb rendezvények szervezésében a Programiroda 
tevékenységét támogatni, főként az általuk vállalt programok koordinálásában.  
 
Kulturális támogatások kezelése 
Kisebb átalakításokkal, de idén is lényegében változatlan formában működtek az 
egyedi kulturális támogatási keretek. Ide sorolható az egyházi intézmények, várbéli 
kiállítóhelyek, a Pannon Egyetem Sziveri Intézete, Pannon Várszínház, Filharmónia 
koncertek, folyóiratok, mint VárUcca Műhely, Veszprémi Szemle, Séd kritikai lap, 
továbbá számos kisebb-nagyobb egyedi kulturális támogatásnak az előkészítése, 
folyamatos figyelemmel kísérése és szakmai kontrollja is. E sorozatban meghatározó a 
kiemelt művészeti együttesek és a kiemelt fesztiválok támogatásának kezelése. Ismét 
pályázatot hirdettünk a Tanórán kívüli tevékenységek támogatására, melyre idén 14 
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db támogatási szerződést kötöttünk; valamint a Kulturális kínálat bővítésére irányuló 
tevékenységek támogatására, melynek keretében 16 db támogatási szerződés 
megkötésére került sor. Utóbbiban újdonság volt, hogy a városban több éve működő, 
már jelentős eredményt elért, de a kiemelt kategóriában nem szereplő művészeti 
együttesek támogatása volt az elsőrendű cél.  
 
Kulturális ad hoc bizottságok, munkacsoportok; évfordulók előkészítése: 
2019-ben két nagyobb tematikát képviselő ad hoc bizottságunk működött, a Települési 
Értéktár Bizottság és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. Mindkettőt 
2013-ban hozta létre a Közgyűlés, azóta egyre bővülő feladatkörrel, folyamatos 
szakmai, szervező és adminisztrációs munkát jelentenek a bizottságok. Az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság idén 1 alkalommal ülésezett, de az év során 
– a város intézményeivel, az érintett partner szervezetekkel együttműködve – számos 
rendezvény szervezésében és lebonyolításában, kiadványok megjelentetésében, stb. 
vett részt. Az évforduló kapcsán megkezdtük a kostanjevicai emléktábla 
elhelyezésének megvalósítását is, melyet a bizottság tavalyi emléktúrája után vetett 
fel. Az Emlékbizottság vizsgálta meg és tett javaslatot a polgármesternek az erre a 
célra biztosított 4 millió forintos előirányzat felosztására is, a támogatási döntés után 
4 db támogatási szerződés megkötésére került sor, illetve saját intézményeinknek 
előirányzat emeléssel tudtuk biztosítani ebből a keretből az emlékprogramok 
megvalósításának támogatását. Ennek a testületnek a tevékenysége jóval 
szerteágazóbb, mint általában a hasonló jellegű, eseti, ill. ad hoc bizottságoké. 
Ugyancsak összetett „ügyvitel”-t jelentenek a Települési Értéktár és az Értéktár 
Bizottság működtetése körüli teendők. A városi Értéktárba 2019 decemberéig 42 érték 
került felvételre. 
Folytatta munkáját, az önkormányzati tulajdonban lévő beltéri műalkotások 
regiszterét, kihelyezésének rendjét áttekintő Beltéri Műalkotások Munkacsoport, 
amelynek működését az újonnan, 2017. novemberben megalakított Köztéri 
Műalkotások Munkacsoporttal egyetemben a Kulturális Csoport segíti.      
Két jövő évi emlékév előkészületeit indítottuk el idén. Megkezdtük a 2020-ban 
esedékes Cholnoky-emlékév előkészítését, erre a célra helyi operatív munkacsoportot 
alakítottunk, továbbá megkerestük az országos és határon túli szakmai szervezeteket 
is. A Megyei Irodalomtörténeti Társasággal együttműködve az Endrődi Sándor 
évforduló előkészítésére hívtunk össze munkacsoportot. Az idei év egyik legjelentősebb 
szakmai eredménye, hogy megkezdtük a Veszprém Várostörténeti Monográfia 
kiadásának előkészítését is. Ez hosszútávra szóló, fontos feladat, aminek szakmai 
koordinációját ugyancsak csoportunk látja el.   
 
Köztéri műalkotások, szobrok, táblák elhelyezése: 
A 2019-es év e tekintetben szintén egy régóta tervezett és fontos feladat megoldását 
hozta. Kiemelten kezeltük a városi Aradi vértanúk emlékművének ügyét. A 2019-re 
tervezett megvalósításra tekintettel 2018-ban pályázatot hirdettünk. A tervpályázat 
2019 tavaszi lezárultával a nyertes pályázó emlékművet a 170. évfordulón, október 6-
án ünnepélyes megemlékezés keretében avattuk fel. Az emlékművel kapcsolatos 
pályázat teljes egészében, azt követően pedig részben az építés lebonyolítása is a 
Kulturális Csoport feladata volt. Emellett a Köztéri Műalkotások Munkacsoport idén is 
áttekintette a meglévő alkotások állapotát, rendszeres ülésein folyamatosan kezelte a 
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beérkező észrevételeket, indítványokat. Mind a munkacsoport tevékenységét, mind a 
javaslata nyomán meginduló felújítási, tervezési, kiviteleztetési munkákat a Kulturális 
csoport végzi.  
 

Városmarketinggel kapcsolatos feladatellátás 
Állandó és rendszeres munkatevékenység mellett, kiemelt feladat volt: 
- a Megyebál (jótékonysági bál) megszervezése és lebonyolítása. A tombola 

vásárlásából befolyó összeg a Családokért és Gyermekekért Alapítvány részére 
került átadásra. 

 
- a VI. Bakony Expo szervezése és lebonyolítása, amely már több mint 17.000 

látogatót tudhatott magáénak. 
 
- a Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és betegségmegelőzést 

népszerűsítő rendezvénye, melyben a szervezői és koordinációs feladatokat látta 
el. A rendezvényen kb. 3.000-en vettek részt, ezáltal 6.149.300 Ft-ot gyűjtve a 
kórház javára.  

 
Ugyancsak kiemelt feladat a Városarculati Munkacsoport feladatainak ellátása és a 
marketingstratégiában megfogalmazott elvek gyakorlatban történő maradéktalan 
érvényesítése, valamint a helyi és térségi TDM tevékenységet folytató turisztikai 
intézményekkel, szervezetekkel való állandó kapcsolattartás. 
Városunk egyik emblematikus létesítménye a Veszprém Aréna, amelynek mind 
gyakoribb és színvonalasabb rendezvényeinél szintén ellátta a kapcsolattartói és 
koordinálói feladatokat. 
Az új esztendőt hagyományosan minden évben megnyitó újévi köszöntő fogadás 
szervezésében és lebonyolításában az egyetemmel együttműködve részt vesz. 
Továbbá aktív előkészítője a városi sportévnyitónak. 
Már az országhatárokon túl is ismert a nyár legkiemelkedőbb városi kulturális 
rendezvénye, a VeszprémFest, amelynek szervezésében a kezdetektől fogva aktívan 
szereplő. Az évek folyamán egyre jelentősebb eseménnyé nőtte ki magát a szintén 
általa szervezett Mobilitási Hét és annak kiemelkedő záróeseménye, az Autómentes 
Nap is. Aktívan közreműködött az Idősek Világnapja, az Adventi vásár és a Nyugdíjas 
Karácsony, a Virágos Magyarországért Mozgalomban elnevezésű rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában. A „Babaköszöntő csomag” elnevezésű projekttel 
kapcsolatos feladatokat továbbra is ő látja el. Gondoskodik a reprezentációs anyagok 
kiválasztásáról és beszerzéséről. 
 
 
 
Sajtóreferensi feladatellátás: 
A munkakörrel járó főbb feladatok:  

- folyamatos kapcsolattartás a média képviselőivel 
- hivatali szereplők sajtónyilvános rendezvényeinek koordinálása 
- sajtónyilvános programok listájának folyamatos frissítése és küldése a sajtó felé 
- sajtóorgánumokban megjelent tudósítások figyelése 
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- önkormányzati kommunikáció a média irányába fejlesztések, programok, 
díjátadók, egyéb rendezvények kapcsán 

- a polgármester és alpolgármesterek sajtótájékoztatóinak, sajtónyilatkozatainak, 
tévé-rádió-print megjelenésű interjúinak leszervezése 

- városi fejlesztések, beruházások kapcsán szervezett sajtónyilvános átadó 
ünnepségek előkészítése, szervezése, lebonyolítása 
 
 

Állandó feladatok:  
A pozíció állandó feladatai közé tartozik heti rendszerességgel összegyűjteni az 
önkormányzati hirdetményeket, a városi események kreatív anyagait, azokat kedden 
12 óráig megküldeni a helyi média képviselőinek, megjelentetni a helyi városi lap 
hasábjain, a városi televízió tévéújságában, illetve a vehir.hu közérdekű információ 
alatt  
Szintén heti rendszerességgel értesíti a sajtó munkatársait a Városháza képviselőinek 
nyilvános eseményeiről. Ezek mellett napi szinten irányítja az újságírókat, riportereket 
az adott kérdéseikkel a megfelelő nyilatkozásra, válaszadásra jogosult személyekhez, 
segíti az adott esemény előzetes megismerésében, a témára való felkészülésben, az 
ehhez szükséges háttéranyagok beszerzésében, utólagos kommunikációjában, akár 
sajtóanyaggal is őket.  
Szerződéseknek megfelelően évi kb. 32 alkalommal jelenik meg a megyei napilapban 
önkormányzati oldal a városi intézmények aktuális programjairól. A megjelenő cikkek 
tematikáját, tartalmát a sajtószóvivő is segít. A készítés folyamán folyamatosan tartja 
a kapcsolatot a cégvezetővel és a napilap munkatársaival (szerkesztő, tördelő, hirdetési 
vezető).  
A sajtóreferens munkakör állandó feladata a saját sajtótájékoztatók megszervezésében 
aktív szerepvállalás, megszervezés, sajtóanyag összeállítás, terem elrendezés, 
lebonyolítás, narrálás.  
Sajtómegjelenésre való reagálás kapcsán merül fel a különböző közlemények kiadása, 
mely szintén a munkakör részét képezi.  
A munkakör megköveteli a közvetlen kapcsolattartást a média képviselőivel, így szinte 
állandó elérhetőséget kell biztosítani, az előre nem tervezett, váratlan események miatt 
is.  
Állandó feladatok közé sorolandó a polgármesteri megkeresésekre való írásos 
reagálás; a kiemelkedő eredményt, teljesítményt elért veszprémi sportolók, művészek 
számára gratuláló levél megírása.  
Az önkormányzat fotósának feladatkiosztása, az eseményekről megküldött fotók 
letöltése, szelektálása, méretre igazítása, esetleg szerkesztése, és archiválása is a 
feladatkör részét képezi.  
Szintén állandó feladat a közgyűlés napirendi pontjai előtti Hónap műtárgya bemutató 
megszervezése. 
A közgyűlés előtt a sajtó kiértesítése a napirend előtti pontokról, interpellációkról, 
felszólalásokról szintén a sajtóreferens feladata.  
Beszédek, szövegek megírása, Polgármester úr beszédírójával folyamatos 
kapcsolattartás, feladategyeztetés is a feladatok közé tartozik, ha a polgármester, 
alpolgármesterek, képviselők kérik. Szükség szerint egyes megkeresésekre kész cikkek 
írása, készítése. A város imázs jellegű megjelenési lehetőségei során adatszolgáltatás, 
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fotó szolgáltatás, kész anyag leadás, igény szerint, illetve a megjelenést megelőző 
egyeztetés, kontrollálása a feladata. 
 
A 2019-es év főbb eseményei, feladatai:  

Pápai úti munkásszálló átadása szervezési feladatok 

Henger u. átadása szervezési feladatok 

Versbusz közvetítése 

Súlylökő párbaj szervezési feladatok 

Think Freedom szervezési feladatok 

Emeljünk magasba minél több gyereket! szervezési feladatok 

Uszoda alapkőletétel szervezési feladatok  

Jutasi kerékpárútavató szervezési feladatok 

Szabadságpuszta kerékpárútavató szervezési feladatok 

Török Ignác-Aulich összekötő szervezési feladatok 

Viadukt 80 szervezési feladatok 

Gyémántlakodalmasok köszöntése szervezési feladatok 

Csillag úti óvoda, ovifoci szervezési feladatok 

Richter egészségváros+adomány szervezési feladatok 

Rátóti ovi avatása szervezési feladatok 

Kádártai orvosi rendelő átadása szervezési feladatok 

Egry ovi újjáépítése szervezési feladatok 

Klímasztár díj szervezési feladatok 

EKF-megállapodás szervezési feladatok 

Kelet-Nyugati tengely szervezési feladatok 

Rátót lámpa indítás szervezési feladatok 

Petőfi útavató szervezési feladatok 

önkormányzati választás szervezési feladatok 

alakuló ülés, eskütétel szervezési feladatok 

 
A sajtóreferens a hivatal minden irodájával együttműködve valósítja meg a rábízott 
feladatokat.  
 
A Stratégiai Iroda tevékenysége 
 

A Stratégiai Iroda 2016. év március 1-jén alakult a korábbi Polgármesteri Kabinet két 
szervezeti egységgé történő szétválasztásával. Az Iroda vezetője a kabinetfőnök. A 
Projektkoordinációs Csoport és a Vagyongazdálkodási Csoport alább részletezett 
feladatain túl a következő tevékenységek tartoznak az Iroda feladatkörébe: 

- közreműködik az önkormányzatok hosszú távú vagyongazdálkodási elképzelései és 
a befektetés-ösztönzési koncepciói előkészítésében és végrehajtásában, továbbá 
Veszprém Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiája és az ágazati 
koncepciók és stratégiák megalkotásában, összehangolásában és a megvalósulásuk 
nyomon követésében, 

- ellátja az önkormányzatok befektetés-ösztönzési tevékenységét és kapcsolatot tart 
a fontosabb gazdasági szereplőkkel és érdekképviseleteikkel, 
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- közreműködik a polgármesteri hivatal folyamat és működési szabályozásának 
kialakításában, az egységes hivatali-önkormányzati arculat kialakításában, 

- gondoskodik az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer működésével, 
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

- megszervezi az e-közigazgatás folyamatos fejlesztését, ellátja a Polgármesteri 
Hivatal adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatait; az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok 
honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokat. 

 

Vagyongazdálkodási Csoport 

I. A Csoport éves rendszeres feladatainak  bemutatása: 

Kabinet Iroda csoportjaként a vagyongazdálkodási csoport 2013 decemberében 
alakult, 4 fő köztisztviselővel működik. 

A Csoport feladatkörébe tartozik többek között: 
a)  önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának   

átruházásával és hasznosításával kapcsolatos testületi döntések előkészítése 
végrehajtása. 

b)  földhasználati jog alapításával kapcsolatos testületi döntések előkészítése 
végrehajtása. 

c)  vagyonkezelésbe vett ingatlanokkal kapcsolatos testületi döntések előkészítése 
végrehajtása. 

d)  teherjog alapításával és közművezetékek elhelyezésével kapcsolatos 
megállapodás megkötésével összefüggő döntések előkészítése, végrehajtása. 

e)  vagyontárgy üzleti vagyonba történő átsorolásával kapcsolatos döntések 
előkészítése, döntések végrehajtása  

f)   az Önkormányzatot portfólió vagyonával kapcsolatos döntések, tulajdonosi 
jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok előkészítése, döntések végrehajtása, 
nyilvántartások vezetés. 

g) jegyzői utasításban foglaltak szerint a Csoport a VKSZ Zrt-vel szoros 
együttműködésben végzi az ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos 
feladatokat,amely kiterjed a szakmai ellenőrzés és az irányítási funkciók 
gyakorlására is az alábbiak szerint: 

- A VKSZ Zrt. feladata a versenyeztetési eljárással, vagy versenyeztetési eljárás 
nélküli értékesítéssel összefüggésben az Önkormányzat hatályos 
vagyongazdálkodásról szóló rendeletében meghatározott eljárási cselekmények 
elvégzése, így különösen a pályázatok bontása, érvényességének megállapításáról 
szóló döntés előkészítése, ártárgyalás lebonyolítása. 
-  A VKSZ Zrt. feladata a jogszabályban meghatározott jognyilatkozatok beszerzése, 

vételi ajánlat megküldése az elővásárlási jog jogosultja, a jogszabályban 
meghatározott szervezet felé.  

- A VKSZ Zrt. feladata a szerződés, vagy egyoldalú jognyilatkozat ingatlan-
nyilvántartási átvezetésre alkalmas módon történő benyújtása az ingatlanügyi 
hatóság felé. 
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h)  A fenti feladatok éves tervezése érdekében a „Vagyongazdálkodási irányelv” és a 
„Vagyongazdálkodási Intézkedési Terv”  dokumentumok döntésre való 
előkészítése. 

i)  Tulajdonosi Bizottság munkájának szakmai támogatása a jogi, törvényességi 
felülvizsgálat elvégzése. 

j)  Tulajdonosi Bizottság és Városstratégiai és Városmarketing Bizottság referensi 
tevékenységének ellátása.  

k)  Az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott Értékelő Bizottság 
összehívása és a benyújtott pályázatok értékelésének előkészítése, illetve a 
Bizottság munkájának szakmai támogatása.  

l)  Az önkormányzati üzletrészű VESZOL Kft-vel közösen az Önkormányzati tulajdonú 
és bérlő kijelölési jogú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos döntés előkészítés. 

m)  A felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos 
feladatok. 

 

II. Az egyes szakmai feladatok részletesen: 

II.1 Ügyirat forgalom: 

2019. évben- az iktatási lista adatai szerint - 1366 fő-, és alszámon történt ügyek 
iktatása a Csoport részére. 

 

II.2 2019. évi testületi döntés-előkészítés: 

A Csoport idén jelenős mértékben járult hozzá az önkormányzat döntéshozatali 
tevékenységéhez. A statisztikai adatok alapján 2019-ban a csoport készítette a 
Tulajdonosi Bizottság által tárgyalt 131 előterjesztésnek a 65%-át; illetve a Közgyűlés 
által tárgyalt 176 előterjesztés 26%-át készítette vagy közreműködött a készítésében. 

 

II.3 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos feladatok 2018-ban: 

A 2019. évi költségvetésben ingatlanértékesítésből 225.000.000.,- ft összeg volt 
betervezve. A tervezett összegből 2019. évben várhatóan nettó 63.429.500.,- Ft fog 
realizálódni. Az alábbi táblázatban meghatározott ingatlanok eladásának döntés 
előkészítésében és végrehajtásában vett részt a Csoport. 
2019 évi ingatlan értékesítés: 

Ingatlan megnevezése 
(hrsz+cím) 

A TB által 
meghatározott 
nettó eladási 

ár 

Megj. 

Veszprém, 4781/48; -49; 56 hrsz 
ingatlanok 

4.400.000 Ft értékesítve 

Veszprém, 4781/99 hrsz ingatlan  
 

28.000.000 Ft értékesítve 

Veszprém, 1950/15 hrsz ingatlan 30.000.000 Ft értékesítve 

Veszprém, 1986/24 hrsz 
ingatlanrész. 

29.500 Ft értékesítve 
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Veszprém, 4274/46 hrsz ingatlan  1.000.000 Ft értékesítve 

   

   

Összesen: 63.429.500,- Ft 
 

 

II.4 Önkormányzati ingatlanvagyon növelésével kapcsolatos feladatok: 

Részben a csoport döntés előkészítő és végrehajtó munkájának eredményeként az 
alábbi ingatlan vagyon növekedés történt, ill. várható az önkormányzati 
ingatlanvagyonban: 

a)  2019. évben és azt megelőző években 37, Magyar Állam tulajdonában lévő 
ingatlan tulajdonjognak térítésmentes átadását kezdeményezte 
önkormányzatunk az MNV Zrt-nél.   

b)  2019. évben Önkormányzatunk 17.000.000,-Ft vételáron megszerezte a néhai 
Szilágyi László festőművész Veszprém, Miklós u.18 1. emelet 3. szám – 604/A/3 
hrsz- alatti ingatlanának a tulajdonjogát. Az ingatlant a Művészetek Háza 
Intézmény fogja birtokolni és hasznosítani a festőművész hagyatékának a 
bemutatása érdekében. 

 c)  2019. évben került Önkormányzatunk birtokba a Veszprém, Úrkut u.1/A szám -
307 hrsz-ú- ingatlanon, aminek tulajdonjogát 2018.novemberében szerezte meg 
28.500.000,-Ft vételáron.  

d)  Önkormányzatunk a 165/2019. (VI. 27.) számú határozatával döntött a VKSZ Zrt 
tulajdonában lévő Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz. alatti – természetben a 
Deák és Úrkút utcában található – valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő 
2166/1 hrsz. alatti – természetben a Tüzér utcában található – ingatlanokat érintő 
csereszerződés jóváhagyásáról. A csereszerződés jóváhagyása a Várlift projekt 
megvalósításához szükséges építési telek kialakítása érdekében vált. 

e)  Önkormányzatunk 2019. évben ingyenes tulajdon átruházás jogcímén 
megszerezte a Veszprém, belterület, 1965/13/A/177 és 1965/13/A/178 hrsz-ú 
ingatlanok természetben a Házgyári u.1. szám alatti társasház felső két emelete 
lakóegységeinek a tulajdonjogát. 

 

 

II.5.  A költségvetési szervek használatában lévő, korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok hasznosítása: 

A költségvetési szervek használatában lévő ingatlanvagyon a közfeladat ellátására 
irányuló tevékenységgel le nem kötött délutáni-esti időszakok vonatkozásában bérleti 
jogviszony keretében hasznosítható a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a korlátozottan forgalomképes ingatlanok hasznosításáról szóló 
szabályzata” alapján. A hasznosítási tevékenységből az önkormányzatnak 2019. évben 
várhatóan bruttó 49.649.000,- Ft bevétele származik (Stadion Sportcsarnok és a 
Március 15. úti Sportcsarnok, az uszodai belépőkből és bérletekből származó éves 
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bevétel bruttó 10.501.130,- Ft.) A bevétel realizálása a VKSZ Zrt és a Csoport közös 
feladatában valósul meg. 

 

II.6. Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok 2019.évi 
hasznosítása: 

2019. évben a nem lakáscélú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlet jogcímén 
történő használata során hozzávetőlegesen 8.100.000,-Ft bevétel származott, az alábbi 
táblázat szerinti részletezésben. Bérbeadáshoz szükséges döntések előkészítését és 
végrehajtását a VKSZ Zrt-vel együttműködve a Csoport végezte. 

2019.évi ingatlan hasznosítás: 

Cím  hrsz terület bérlő 
bérleti díj/hó 

 (nettó) 

Ady u. 73. 4273/51/A25 76 Magyar Posta Zrt 177.102 Ft 

Gy.rátót Posta u.15.   102 Farkas és Fogl KFT. 45.623 Ft 

Kalmár tér 12. 4894/41/A/24 17 természetes személy 10.000 Ft 

Kádárta buszváró (Győri út. mellett) 12 természetes személy 9.846 Ft 

Lóczy u. 30. 4273/20/A/34 13 természetes személy 10.000 Ft 

Lóczy u. 30. 4273/20/A/36 13 természetes személy 3.018 Ft 

Lóczy u.32. 4273/21/A/34 13 természetes személy 11.539 Ft 

Mártírok u. lőtér 4948   
Crimebox Bűnmegelőzési Országos 

Egyesület 
25.000 Ft 

Nagy L. u. 4. 4273/32/A/55 90 Kapcsolat 96. 62.809 Ft 

Pápai u. 37. 1940 1100 
Move Nonprofit Közhasznú 

Alapítvány 
30.000 Ft 

Pápai u. 37. 1940 280 Cserhát Kft. 300.000 Ft 

Stromfeld u. 9 3291/A/183 104 Pro Veszprém Kft. 24.000 Ft 

Szeglethy u. 4. 121 37 Veszprém Városi Nyugdíjasok 6.584 Ft 

Szeglethy u. 4. 121   
Magyar Zeneművészek és 

Táncművészek 
8.000 Ft 

     

Veszprém  1945/39 
169 m2 

földrészlet 
Vodafone Magyarország Zrt. 198.990 Ft 

 

 

 

 

II.7. Vezetékjog és közművezeték használati ellenértéknek 
meghatározásával kapcsolatos feladatok: 
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A közművezetékek önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő elhelyezéséhez való 
hozzájárulás ellenérték fejében történik, amely előkészítése és végrehajtása a Csoport 
feladata. A 2019. évben 123 ügyben történt ilyen jellegű hozzájárulás, amely 
5.700.000,-Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak. 

 

II.8.  Portfólió vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok: 

Az önkormányzat portfólió vagyonába a társasági tagsági jogot megtestesítő tartós 
részesedések, úgymint részvények, üzletrészek tartoznak a következő táblázatban 
foglaltak szerint (2019. szeptember 30-i állapot): 

sorsz. társaság 
tulajdoni 
hányad 

megne-
vezés menny. (db) 

névérték 
összesen (e 

Ft) 
könyv szerinti 

érték (e Ft) 

1.  

Bakonykarszt Zrt. 38,29% részvény 

33 330 000   

  9 9 000   

  34 340    

  össz.: 76 339 340 339 340 

2. 
Veszprém-Balaton 
2023 Zrt. 63,51% részvény 268 13 400 145 300 

3. 
"VKSZ" Veszprémi 
Közüzemi Zrt. 98,74% részvény 27510 2 751 000  2 510 328  

részvények összesen 3 103 740  2 994 968  

4. Veszprém Tv Kft. 100% üzletrész 1 50 100  51 353  

5. "Kittenberger K" Kft. 100% üzletrész 1 450 630  1 254 820  

6. V-Busz Kft. 100% üzletrész 1 3 110 211 110 

7. 
Vesz. Turisztikai 
Nonp. Kft. 70% üzletrész 1 2 110  3 650  

8. Csarnok Kft.  100% üzletrész 1 1 455 170  6 429 629  

9. Swing-Swing Kft.  24,889% üzletrész 1 100 070  352 667  

10. 
Veszprémi 
Programiroda Kft 100,00% üzletrész 1 3 420  23 000  

11. 
„VESZOL” Nonprofit 
Kft. 50,987 % üzletrész 1 1 550  3 411  

üzletrészek összesen: 2 066 160  8 329 640 

Mindösszesen: 5 169 900  11 324 608  

A Csoport az alábbi gazdasági eseményekkel kapcsolatos döntés előkészítésben és 
végrehajtásban vett részt:  
 
a) Portfólió vagyon növekedés a 2019.évben (2019. szeptember 30. napjáig): 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019.évi 
költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete szerint 22.900.000 Ft 
tőketartalékba helyezés és 100.000 Ft törzstőke emelés jogcímen került átutalásra a 
Veszprémi Programiroda Kft. részére 2019.04.18-án. 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 325/2012. (X. 26.) 
határozata alapján tőketartalékba helyezés jogcímen 89.990.000 Ft (2019.03.01. 
napján 29.990.000 Ft, 2019.05.10-én 30.000.000 Ft, 2019.08.15-én 30.000.000 Ft), 
törzstőke emelés jogcímen, 2018.05.21-én 10.000.-Ft került átutalásra a Swing-Swing 
Kft. részére.  
 
A Csarnok Kft. számára 2018. decemberben teljesített, összesen 110.000 Ft törzstőke 
emelés Cégbíróság általi bejegyzésére 2019. 01. 18-án került sor, melyhez összesen 
3.797.090.000 Ft tőketartalékba helyezés kapcsolódott. Továbbá Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 83/2019. (IV. 25.) határozata a törzstőke 
1.599.690.000 Ft-ról 1.455.170.000 Ft-ra történő leszállításáról, valamint ezzel 
egyidejűleg 480.862.000 Ft tőkekivonásról döntött a tőketartalék terhére, mellyel 
kapcsolatos összegek a Csarnok Kft. részéről az Önkormányzat bankszámláira 
2019.08.21-én érkeztek meg. 
  
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére 2018. decemberben elutalt 50.000 Ft jegyzett 
tőke emelés Cégbíróság általi bejegyzésére 2019.01.08-án került sor, melyhez 
24.950.000 Ft tőketartalékba helyezés kapcsolódott. Továbbá Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2019. (II. 28.) határozata alapján a társaság 
részére 2019.03.13-án 49.000.000 Ft tőketartalék és 2019.03.28-án 500.000 Ft 
jegyzett tőke emelés, 2019. 07.18-án 98.500.000 Ft tőketartalék és 500.000 Ft jegyzett 
tőke emelés utalása megtörtént. Valamint a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére 
47.700.000 Ft tőketartalék és 500.000 Ft jegyzett tőke emelés került elutalásra 
2019.07.19-én Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
130/2019. (V. 29.) határozata alapján. A 2019. 07. hónapban megvalósult utalások 
cégbírósági bejegyzése 2019. szeptember 30-át követően történt meg. A Veszprém-
Balaton 2023 Zrt.-ben részvényvásárlás útján további részesedéseket szerzett 
Veszprém MJV Önkormányzata 7.800.000 Ft értékben, mely ellenértékek a korábbi 
részvénytulajdonosok részére 2019.06. hónap során kerültek elutalásra. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 157/2019. (VI. 27.) 
határozata alapján 723.000 Ft tőketartalékba helyezés, 10.000 Ft törzstőke emelés 
jogcímen került átutalásra a VESZOL Nonprofit Kft. részére 2019.07.19-én. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 279/2018. (XII.15.) 
határozata alapján 85.000.000.-Ft került utalásra tőketartalékba helyezés jogcímen a 
V- Busz Kft. részére 2019.01.01. napján. Továbbá a társaság részére Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 
28.) önkormányzati rendelete alapján 2019. 03. 22-én 38.000.000 Ft tőketartalékba 
helyezés és 100.000 Ft törzstőke emelés utalása történt meg. 
 
b) A gazdasági társaságok éves beszámolójának és üzleti tervének elfogadásával 
kapcsolatos feladatok. 
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c) Gazdasági társaságok közfeladat ellátásával kapcsolatos szerződéses jogviszonyok 
létesítése, felülvizsgálata, módosítása, szerződésből fakadó jogok, kötelezettségek 
teljesítése az alábbiak szerint: 
- a VKSZ Zrt és az Önkormányzat között létrejött temetők üzemeltetése tárgyú, 
vagyonkezelési szerződés módosítása. 
- Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közösségi 
közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződésből fakadó jogok, kötelezettségek 
teljesítése, beszámolók döntés előkészítése. 
- VKSZ Zrt és az Önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés a Völgyhíd 
tér 2 szám alatti ingatlan használata tárgyában. 
 
d) Gazdasági társaságok közgyűlésein, taggyűlésein, valamint felügyelő bizottsági 
ülésein a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatalmazás alapján történő képviselete. 
Gazdasági Társaságok ügyvezetőinek, igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztásával kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, 
végrehajtása. 
 
e) Gazdasági Társaságok társasági szerződéseinek véleményezése, módosításainak 
döntés előkészítése 

 

II.9. Önkormányzat vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos 
feladatok: 

Az Önkormányzat vagyonkezelésében vannak a Magyar Állam 1/1 hányadú 
tulajdonában álló Veszprém 6438/4 hrsz-ú, kivett rom megnevezésű, 4604 m2 
nagyságú, és a Veszprém 6438/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 634 m2 
nagyságú, természetben 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi út 68. szám alatti belterületi 
műemlék, valamint történeti-régészeti jellegű védett terület, és kiemelten védett 
régészeti terület megjelölésű ingatlanok. Az ingatlanokon „Kolostorok és kertek a 
Veszprémi Vár tövében” című Európai Uniós forrással támogatott fejlesztéssel 
megvalósuló 229.149.370.-Ft értékű beruházás valósult meg, amiből a saját forrás 
összege 51.716.295.-Ft.  

A beruházás üzembe helyezését követően, szükségessé vált a beruházás összege és a 
vagyonkezelői díj beszámításához szükséges elszámolási szerződés és a 
vagyonkezelési szerződés módosítás előkészítése, amelyet a Csoport az MNV Zrt-vel 
közösen bonyolít le. A szerződések megkötése 2015 szeptember 30. napján 
megtörtént. 

2017.12.31 napjától az Önkormányzat vagyonkezelésébe került a Veszprém, 6121 
hrsz.-ú kivett sporttelep megnevezésű Egyetemi Stadion funkciójú ingatlan. 

A közoktatási törvény értelmében a Veszprémi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe 
kerültek a szakképzést biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó 
vagyonelemek. 

A közoktatási törvény értelmében a Veszprémi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe 
kerültek az általános iskolai képzést biztosító ingatlan és ingó vagyonelemek. 
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Ezenkívül a csoport feladatai közé tartozik a vagyonkezelt ingatlanokkal kapcsolatos, 
MNV Zrt felé történő adatszolgáltatás. 

 

II.10. Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonosi 
jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi ingatlanokat érintő társasházi 
közgyűléseken részt vesz, az önkormányzati résztulajdonban lévő társasházak 
felújítása esetén előterjesztés készít a tulajdoni arány szerinti önkormányzati 
hozzájárulásról. 

 

II.11. Önkormányzatot érintő peres ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

a) Az önkormányzattal szemben indított polgári peres eljárásban, a megbízott 
ügyvéddel együttműködve a Csoport közreműködik az önkormányzat érdekeinek  
érvényesítésében. 2019. évben 17 peres ügy indult illetve volt folyamatban. 

b) csőd- ill. felszámolási eljárásban az önkormányzatnak, mint hitelező érdekeinek 
képviselete és érvényesítése. 2019. évben a csoport 3 csőd- és felszámolási eljárásban 
képviselte az önkormányzatot. 

 

II.12.  Pályázati eljárásokban, közbeszerzésekben való részvétel: 

a) A csoport vezetője jogtanácsosként, a közbeszerzési munkacsoport tagjaként részt 
vesz a önkormányzati közbeszerzések  lebonyolításában. 

 

II.13. Szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos feladatok: 

a) 2019. évben 2 ajándékozási szerződés elkészítése, döntéshez előterjesztés. 

b) 2019.évben 6 haszonkölcsön szerződés elkészítése, döntéshez előterjesztés 

c) más szervezeti egységek szerződéseinek előkészítése, véleményezése (vállalkozói 
szerződések, tervezői szerződések stb.) 

d) támogatási szerződések előkészítése, módosítása, elszámolási kötelezettség 
ellenőrzése, elszámolások belső ellenőri vizsgálatra történő megküldése. 

e) 2019. évben 1 adótartozásból eredő követelés adásvétel szerződés előkészítése, 
döntéshez előterjesztés. 

 

II.14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok birtokbaadási, üzemeltetésbe 
adási eljárás ill. üzembe helyezés. 

 

II.15. Önkormányzati kötelezettségek hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
történő regisztrálása.  
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II.16. A víziközmű beruházásokkal kapcsolatos megállapodások megkötése. 

Az önkormányzati és idegen ingatlanon megvalósult víziközmű beruházásokkal 
kapcsolatos, a víziközmű önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban 40 
megállapodás került megkötésre 2019. évben. 

 

II.17. Önkormányzati tulajdonú kiskert funkciójú termőföldek 
hasznosításával kapcsolatos feladatok. 

A Veszprém, 5315 és 304 hrsz-ú ingatlanokon kialakított 199 parcellából 147 db 
haszonbérlet jogcímén hasznosítva van. Csoport feladata a pályáztatási eljárás 
lefolytatása, hasznosítással kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása. 

 

II.18. Önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításával kapcsolatos 
feladatok: 

179 db önkormányzati tulajdonú bérlakás vonatkozásában: 

 Lakásbérleti szerződések megkötésének előkészítése, lakások, bérlők, bérleti 
szerződések nyilvántartása, KSH lakásügyi statisztika készítése, kapcsolattartás 
a VESZOL Nonprofit Kft-vel, a VKSZ Zrt-vel, 

 Tulajdonosi hozzájárulás előkészítése a lakások közművekkel való ellátásához, 
részletfizetéshez, lakásbérleti jogviszony folytatásához (1 eset) vagy annak 
megtagadásához (nem volt ilyen eset) 

 Kapcsolattartás ügyvéddel, bírósággal, végrehajtóval, végrehajtási költségek 
megelőlegezése, pénztartozás esetén adós fellelhető ingatlanára végrehajtási 
jog bejegyzése ügyében Földhivatal felé intézkedés.  

 Hagyatéki teher, ill. hitelezői igény bejelentése elhunyt adós esetén 
közjegyzőnél, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi 
CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál (1-1 eset). 

 Bérlőkijelölés előkészítése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
tulajdonában álló, Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti lakásokra, lakások, 
bérlők, bérleti szerződések nyilvántartása. Az Önkormányzat 22 lakásra 
rendelkezik bérlőkijelölési joggal. 

  

II.19. A Vagyongazdálkodási csoport egyéb operatív feladatai: 

 Havonta likviditási terv készítése a csoport utalványozási jogkörébe tartozó 
kiadásokról. 

 A likviditási tervnek megfelelően a teljesítési kötelezettségek folyamatos 
figyelése, ennek megfelelően utalványrendeletek készítése a szerződések és a 
beérkezett számlák alapján. A számlás tételek Forrás programban történő 

rögzítése. 

 Nyilvántartás vezetése az utalásokról. 
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 Az 50.000.-ft feletti teljesítések esetében kötelezettségvállalás és szerződés 

rögzítése a Forrás programban. 

 Adatszolgáltatás a nettó 5 millió Ft feletti szerződésekről a honlapon történő 
megjelenéshez. 

 Belső ellenőrzésnek havonta megküldeni a támogatásokat, évente pedig a 
támogatás elszámolásokat. 

 Évente adatszolgáltatási kötelezettség a vagyonkezelésbe vett eszközökről. 

 Adatszolgáltatás a Pénzügyi Iroda részére: analitika vezetése a részvényekről, 
negyedévente leltár és mérlegjelentés készítése, év végén részvényértékelés, 

beszámolóhoz részesedés kimutatás, költségvetés tervezés. 

 Értékelő Bizottság jegyzőkönyvének vezetése. 

 Állam által az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott támogatási 
szerződésből fakadó elszámolási kötelezettség Belügyminisztérium felé történő 

teljesítése 

 Jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlése az Önkormányzat vagy 
jogelődje által nyújtott lakásépítéséi-vásárlási támogatás, munkáltatói kölcsön 

megfizetését követően a támogatott személy ingatlanáról (2019. évben: 12 db) 

 Szolgalmi jog alapítása vízi közmű beruházással érintett idegen ingatlanon (5 
db) 

 

 

 

 

Projektkoordinációs Csoport 

A Projektkoordinációs Csoport 2016 márciusától a Stratégiai Irodához tartozik 
szervezetileg. 

I. Feladatai különösen: 

- ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Veszprém megyei Jogú Város 
Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési 
Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról 
szóló megállapodás program végrehajtási (programmenedzsment) feladatait 

- döntéshozatalra előkészíti az európai uniós pályázatokat, koordinálja a Hivatal más 
szervezeti egységeinek ehhez kapcsolódó tevékenységét, 

- koordinálja a nyertes európai uniós pályázatok végrehajtását, elszámolását, 
utánkövetését, 

- ellátja a pályázatok projekt- menedzsmenti feladatait, 
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- közreműködik az önkormányzatok intézményeinek európai uniós pályázati 
tevékenységében, 

- ellátja az önkormányzati infrastrukturális, közterületi, magasépítési, 
környezetvédelmi, energetikai fejlesztési döntésekkel kapcsolatos pályázati 
tevékenységet, más hivatali szervezeti egységek kapcsolódó tevékenységének 
koordinálást, 

- ellátja a Modern Városok Program pályázati koordinációját, biztosítja a Területi 
Operatív Programmal való összhangját.  

 

A Csoport feladatait 13 fővel látja el. A Csoport személyi összetétele: 1 fő 

csoportvezető, 12 fő projektkoordinátor.  

A csoport kiemelt fontosságú feladata volt 2019. évben is az Integrált Területi 
Programban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében pályázatok összeállítása, 
benyújtása a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programra, valamint a 

támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósítása.  

II. Projektek 
2019. évben befejezett TOP projektek:  

S.sz.: Konstrukció:  Pályázat címe: Támogatás eFt-ban: 

1. TOP-6.2.1-15 Gyulafirátóti óvoda újjáépítése 641 732 

2. TOP-6.3.3-16 Dózsaváros–Pápai út csapadékelvezetés rekonstrukciója 238 471 

3. TOP-6.4.1-15 
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása 
Veszprém város területén 

1 004 418 

4. TOP-6.6.1-16 Kádártai rendelő felújítása 61 615 

5. TOP-6.6.1-16 Gyulafirátóti rendelő felújítása 66 999 

6. TOP-6.6.1-16 Jutasi út 59. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása 71 352 

 

 

 

2019. évben benyújtott/ megvalósítás alatt lévő TOP projektek:  

S.sz.: Konstrukció:  Pályázat címe: 
Státusza: Támogatás 

eFt-ban: 

1. TOP-6.1.5-16 Északi iparterület közlekedésfejlesztése 
Megvalósítás 
folyamatban 

2 700 000 

2. TOP-6.2.1-16 Egry úti óvoda újjáépítése 
Megvalósítás 
folyamatban 

932 181 

3. TOP-6.2.1-16 
A Vp.-i Bölcsődei és Eü.-i Alapell.-i Int. Módszertani 
Bölcsőde megújítása, ill. bölcsődei eszközbeszerzések 

Megvalósítás 
folyamatban 

87 086 

4. TOP-6.3.2-16 
Kulturális negyed – Petőfi Színház kertrekonstrukció, 
Kálvária domb, Erzsébet liget, Erzsébet sétány 

Megvalósítás 
folyamatban 

1 620 000 

5. TOP-6.4.1-16 
Szabadságpuszta és Felsőörs Község közötti kerékpárút 
építése 

Megvalósítás 
folyamatban 

240 000 

6. TOP-6.4.1-16 Márkó - Bánd települések irányába kerékpárút építése 
Megvalósítás 
folyamatban 

501 600 

7. TOP-6.4.1-16 
Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése 
Veszprém – Gyulafirátót szakaszon 

Pályázat  
benyújtva 

906 000 

8. TOP-6.5.1-16 Völgyikút utcai idősek otthona energetikai korszerűsítése 
Megvalósítás 
folyamatban 

134 273 

9. TOP-6.5.1-16 Aprófalvi bölcsőde energetikai megújítása 
Megvalósítás 
folyamatban 

223 100 
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10. TOP-6.5.1-16 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása 
Megvalósítás 
folyamatban 

173 975 

11. TOP-6.5.1-16 
Március 15. utcai sportcsarnok és uszoda energetikai 
megújítása 

Megvalósítás 
folyamatban 

829 515 

12. TOP-6.6.1-16 
Vilonyai u. 2/B sz. alatti gyermekorvosi rendelő 
felújítása 

Megvalósítás 
folyamatban 

36 638 

13. TOP-6.6.1-16 Ördögárok u. 5. sz. alatti gyermekorvosi rendelők 
felújítása 

Megvalósítás 
folyamatban 53 492 

14. TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi Járás 
területén 

Megvalósítás 
folyamatban 963 000 

15. TOP-6.9.2-16 
Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein 

Megvalósítás 
folyamatban 184 000 

16. TOP-7.1.1-16 
Szent Miklós-szegi Kálvária-domb és környékének 
infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése 

Megvalósítás 
folyamatban 

255 000 

17. TOP-7.1.1-16 Barátság parki csalánkert 
Támogatási 
szerződéskötése 
folyamatban 

40 000 

18. TOP-7.1.1-16 Veszprém város történeti forrásainak digitális tára Pályázat benyújtva  25 000 

19. TOP-7.1.1-16 Gulyadombi ösvény Pályázat benyújtva  32 072 

 
2019. évben a Csoport által kezelt, Európai Unió által finanszírozott 
projektek: 
 

S.sz.: Konstrukció:  Pályázat címe: Státusza: 
Támogatás 
eFt-ban: 

1. EFOP-1.9.9-17 Még jobb kezekben-Veszprémben 
Megvalósítás 
folyamatban 

25 975 

2. KEHOP-5.4.1-16 Veszprém, az energiatudatos város 
Támogatási 
szerződés kötése 
folyamatban 

4 792 

3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez 

2019-ben 
megvalósult 

6 300 

4. GINOP-7.1.9-17 
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése 

Megvalósítás 
folyamatban 

1 500 000 

 

 

Közvetlen Európai Uniós finanszírozású projektek: 
 
- Intergenerational Debate on Sport Specific Utilization of Urban Spaces /Generációk 

közötti párbeszéd a városi terek sportspecifikus hasznosításáról (SporTown) 
 

Erasmus+KA3 Program, Strukturált Párbeszéd Szakpolitikai reformok támogatása 

felhívás 

Támogató: Európai Unió Európai Szociális Alap 

Támogatott összeg (teljes partnerség): 29 140 € 

Önerő: nincs 

Támogatói döntés: 2017. december 14. 

Támogatási szerződés: 2018. február 27. 

Projekt zárása: 2019. 03. 31. 
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- Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet 
(ENriCH) 
Európa a polgárokért program, Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 
programág, Városhálózatok intézkedés 

 

Támogató: Európai Unió Általános Költségvetése 

Támogatói döntés és okirat: 2018. 07. 13. 

Támogatási összeg (teljes partnerség): 148 680 €    

Önerő: 700 000 Ft és a projektkoordinátor bérének 50%-a 

Projekt kezdése: 2018. 09. 01. 

Projekt zárása: 2020. 08. 31. 

 
- „Networld” Kapcsolatépítés a Dunamenti országokban az első világháborús, 

multikulturális örökség megőrzése érdekében 
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium és az Európai Unió Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 
Támogatási összeg: 117 817,10 € 
Projekt összköltsége: 124 018,00 € /önerő: 6200,90 €/ 
Projekt kezdés:  2017.01.01 Projekt zárás: 2019.06.30. 
 
- URBACT Innovato-R  
Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Támogatási összeg: 51 306,00 € 
Önerő: 9 054,00 € 
Projekt összköltsége (VMJV): 60 360,00 € 
Projekt kezdés: 2018.04.04. 
Projekt zárás 2020.12.04.Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 

Az alábbi hazai forrásból támogatott projektek koordinálásában vett részt a csoport 
2019. évben: 

- Munkásszállás kialakítása a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban 
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium/Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási 
alaprésze 
Támogatási összeg: 159.666.000 Ft (nettó finanszírozás) 
Projekt összköltségvetése: 361.796.940 Ft /önerő (44%): 125.256.000 Ft+ az összes 
költségre vonatkozó visszaigényelhető ÁFA 
A projekt 2019 februárjában zárult. 
 
- Járásszékhely Települési Önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatása 
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatási összeg: 2.400.000 Ft 

Projekt összköltsége: 2.411.730 Ft /önerő: 11.730 Ft/ 
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A projekt 2019 decemberében zárul. 

 

- Járásszékhely Települési Önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 
támogatása 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatási összeg: 3.900.170 Ft 

Projekt összköltsége: 3.900.170 Ft /önerő: 0 Ft/ 

A projekt 2020 decemberében zárul. 

 

- Kubinyi Ágoston Program 
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatási összeg: 2.000.000 Ft 

Projekt összköltsége: 3.999.650 Ft /önerő: 1.999.650 Ft/ 

A projekt 2020 decemberében zárul. 

 

- Ovi Sport pálya építése a Csillag Úti Óvoda területén 
Támogató: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

Támogatási összeg: 5.500.000 Ft 

Projekt összköltsége: 10.135.000 Ft /önerő: 4.635.000 Ft/ 

A projekt 2019. júliusban zárult. 

 

- Óvodai Pályaépítési Program keretében pályaépítés a VFC USE Labdarúgó 
Centrumban 

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség 

Támogatási összeg: 13.423.837 Ft 

Projekt összköltsége: 15.681.290 Ft /önerő: 2.257.453 Ft/ 

A projekt 2019. augusztusban zárult. 

- Okos Zebra telepítése a Haszkovó úton található Jutas ABC előtti 
gyalogátkelőhelynél 

Támogató: Generali a Biztonságért Alapítvány 

Támogatási összeg: 1.305.399 Ft 

Projekt összköltsége: 2.610.798 Ft /önerő: 1.305.399 Ft/ 

A projekt 2019. júniusban zárult. 

 

- Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek a megvalósítása 
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Támogatási összeg: 1.235.000 Ft 

Projekt összköltsége: 1.700.000 Ft /önerő: 465.000 Ft/ 

A projekt 2019. szeptemberben zárult. 

 

- D típusú Sportpark megvalósítása a Barátság Parkban 
Támogató: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
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Támogatási összeg: 20.542.443 Ft 

Projekt összköltsége: 20.542.443 Ft /önerő: 0 Ft/ 

A projekt 2019. júliusban zárult. 

 
- Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési Önkormányzatok 

számára kiírt pályázat 2019. 
Támogató: Agrárminisztérium 

Támogatási összeg: 3.754.686 Ft 

Projekt összköltsége: 3.7454.686 Ft /önerő: 0 Ft/ 

A projekt 2020. márciusában zárul. 

 
2019. évben a következő ellenőrzések érintették a Csoport által kezelt pályázatokat: 
 
- projektzáró helyszíni ellenőrzés: 3 db  
- projektmegvalósítás alatti ellenőrzés: 1 db 
- záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzés: 0 db 
- közbenső utánkövetéses helyszíni ellenőrzés: 0 db 
- belső ellenőrzés: 2 db. 
 
A Modern Város Program megvalósításában szorosan együttműködik a Csoport a 
Városfejlesztési Főtanácsadóval és a Városfejlesztési Irodával. Az együttműködés fő 
célja, hogy a városban történő fejlesztések összehangoltan valósuljanak meg. A 
Csoport a Modern Város Program előterjesztéseinek, szakmai beszámolóinak 
megírásában nyújt segítséget, illetve készíti a pénzügyi elszámolásukat. 

Veszprém MJV konzorciumi tagként részt vesz az ELENA (European Local Energy 
Assistance) projekt megvalósításában. Csoportunk a projekt menedzsmenti feladatait 
és pénzügyi elszámolását végzi. 
A Városépítészeti Iroda tevékenysége 
 
I. Bevezetés 
A Városépítészeti Iroda Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, a 
jegyző elsőfokú építéshatósági hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatait ellátó 
szervezeti egysége. Az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásán túl a 
településrendezési követelmények és a helyi építési szabályzat vizsgálatával 
összefüggésben szakhatósági állásfoglalásokat, valamint a 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezéséhez szükséges hatósági 
bizonyítványt ad ki, továbbá egyéb hatóság (többek között a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) részére tájékoztatást ad. 
Ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat, közreműködik a településfejlesztési és 
településrendezési feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő és végrehajtó 
munkában. Az Iroda vezetője a hivatal Utcanévi Munkacsoportjának titkári teendőit 
ellátja. 
Feladatkörébe tartozik továbbá a kereskedelmi építmények rendeltetésmódosítási 
engedélyezési eljárásának lefolytatása, adott esetben rendeltetésmódosítási bírság 
kiszabása. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyek heti 
rendszerességgel szükséges adatszolgáltatását a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
felé elvégzi. 
Részt vesz a Tervtanács ülésén, valamint a Közigazgatási Iroda megkeresésére 
tájékoztatást ad a Helyi Építési Szabályzat előírásairól. 
 
II. Illetékességi terület 
Az illetékességi terület 2019. évben nem változott, a jegyző építéshatósági hatásköre 
területileg Veszprémre és 18 Veszprém megyei településre terjed ki. A települések 
közigazgatási területe összesen 630 km2 nagyságú, összes lakosuk 82097 fő.  
 
Az illetékességi terület statisztikai adatai: 

    km2 népesség (fő) 
 
Barnag   12,01 128 

Bánd   9,89 648 

Eplény   8,28 491 

Hajmáskér   38,14 2854 

Hárskút   34,46 660 

Herend   19,53 3384 

Hidegkút   13,58 410 

Márkó   34,41 1214 

Mencshely   12,62 223 

Nagyvázsony   76,29 1751 

Nemesvámos   40,79 2693 

Pula   14,64 194 

Sóly   10,28 460 

Szentgál   94,99 2713 

Szentkirályszabadja   22,39 1845 

Tótvázsony   42,5 1329 

Veszprém   126,9 60761 

Veszprémfajsz   11,74 258 

Vöröstó   6,19 81 

Összesen:    629,63 81090 

III. Hatáskör és eljárások statisztikája 
2019. évben az elsőfokú építéshatósági hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok 
nem változtak. 
A jegyző hatáskörébe – többek között – az építési, bontási tevékenységek 
engedélyezése, használatbavételi engedélyezési és használatbavétel 
tudomásulvételére irányuló eljárások, fennmaradási, bontási engedélyezési eljárások, 
hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások tartoznak. 
 
 
IV. Az Iroda szervezeti felépítése, személyi állománya 
Az irodán összesen 5 fő ügyintéző dolgozik a Veszprémi Csoportban és a Városkörnyéki 
Csoportban 1-1 csoportvezető irányítása mellett. Mindkét csoportvezetőnek van saját 
területe, ezen a területen ügyintézői feladatokat végez. Az Iroda munkáját 2 fő műszaki 
ügyintéző segíti adminisztrációs munkakörben, azonban munkakörük kiterjed a 
címképzéssel kapcsolatos feladatokra, valamint a 3,5 tonnánál nehezebb járművek 
tárolására vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadására is. Az Iroda munkáját 1 fő 
Irodavezető fogja össze. 
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Átlagosan egy ügyintézőre (a csoportvezetőket is beleértve) 89,75 km2 terület és 
11584 fő lakos jut. 
 
Az Iroda munkatársai közül a csoportvezetők és az irodavezető rendelkezik érdemi 
döntés (pl.: építési engedély, használatbavételi engedély, jogutódlás, hatósági 
bizonyítvány, stb.) aláírásának jogosultságával. Az ügyintézők a döntéseket – a 
közbenső eljárási cselekmények (pl.: hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle, stb.) 
foganatosításával – készítik elő.  
 
Az Iroda munkatársai az év folyamán több alkalommal vettek részt kötelezően és 
szabadon válaszható képzéseken egyaránt.  
 
 
V. Az Iroda infrastruktúrája 
A munkaeszközök tekintetében (számítógépes munkaállomások, mérőberendezések, 
gépkocsi, stb.) a jogszabályi előírások által rögzített követelményeket kielégítő szinten 
van az Iroda felszerelve. 
 
 
VI. A Városépítészeti Iroda 2019. évi munkájának ismertetése 
A benyújtott kérelmekre indult eljárások az ügyfelekkel együttműködve, a jogszabályok 
rendelkezéseit betartva kerültek lefolytatásra, a döntések határidőn belül kerültek 
meghozatalra. 
Az ÉTDR rendszerében elektronikusan tárolt tervdokumentációk nyilvántartása és 
megőrzése az Országos Építésügyi Nyilvántartásban folyamatos, emellett a papír alapú 
dokumentációk digitalizálása is folyamatban van. 
Az Iroda munkatársai egész évben – a hivatal két ügyfélfogadási napján, hétfőn és 
szerdán személyesen, továbbá a hét minden munkanapján, telefonon és e-mail-en 
keresztül – konzultációk során segítették az ügyfelek és a tervezők munkáját. 
Az Iroda illetékességi területéhez tartozó települések helyi építési szabályzatainak 
módosítása, felülvizsgálata során – megkeresésre – javaslatokat és észrevételeket 
fogalmazott meg. 
A gyakori jogszabályváltozások miatt az egyeztetések száma továbbra is emelkedett. 
A címképzéssel kapcsolatos feladatokat, a központi címregiszter fejlesztése miatt nem 
lehetett teljes körűen a jogszabályban rögzített eljárásrend szerint elvégezni, azonban 
a benyújtott kérelmek minden esetben megvizsgálásra és az ügyek lezárásra kerültek. 
Közterület elnevezéssel kapcsolatosan két téma egyeztetési szinten már folyamatban 
van. 
 
A Városfejlesztési Iroda tevékenysége  
 
Az Iroda feladatköre: 
 
- feladata az építési, létesítési engedélyhez kötött önkormányzati infrastrukturális, 

közterületi, közúti, magasépítési, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai 
fejlesztési döntések előkészítése, más hivatali szervezeti egységek kapcsolódó 
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tevékenységének koordinálása, a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatok 
végrehajtása, 

- együttműködik az önkormányzati intézmények üzemeltetését ellátó „VKSZ” 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel (továbbiakban: VKSZ), 

- műszaki ügyeket érintően az oktatási intézmények esetén együttműködik az 
oktatást fenntartó tankerülettel, 

- előkészíti és végrehajtja az intézmények és bérlakások akadálymentesítési 
programját, 

- ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Veszprém megyei Jogú Város 
Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési 
Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról 
szóló megállapodás projekt kiválasztási (művelet-kiválasztási) feladatait, 

- közreműködik a Modern Városok Program előkészítésében és végrehajtásában,  
- együttműködik a Stratégiai Irodával a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos 

döntések előkészítésében, végrehajtásában,  
- gondoskodik - a Stratégiai Irodával közösen - a külső támogatásból megvalósuló 

fejlesztésekkel összefüggésben a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő 
kapcsolattartásról, 

- előkészíti a közműfejlesztési támogatás megállapításával kapcsolatos döntést és 
gondoskodik a végrehajtásról, 

- közreműködik az önkormányzati ingatlanok átadásában, átvételében, 
- közreműködik a művészeti alkotások elhelyezésével, elkészítésével kapcsolatos 

döntések előkészítésében, gondoskodik végrehajtásukról, 
- gondoskodik az Önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, 

végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési 
koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) 
elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról, 

- ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos 
feladatokat, előzetesen egyezteti és véleményezi - a Helyi Építési Szabályzatban 
meghatározott esetekben - az engedélyezésre benyújtott terveket, 

- közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és 
kidolgozásában, 

- előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli 
véleményt, 

- településfejlesztési-, településrendezési-, városépítészeti kérdésekben, 
projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében 
együttműködik a Stratégiai Irodával, a Városépítészeti Irodával és a 
Városüzemeltetési Irodával,  

- a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsát, 

- ellátja a helyi Építészeti- műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári, és 
egyéb koordinációs feladatokat, 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – 
településrendezési kérdéseket érintő - döntések előkészítése során együttműködik 
a Stratégiai Irodával és a „VKSZ” munkatársaival, 

- a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz, 
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- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi 
véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket, 

 
A Városfejlesztési Iroda munkáját három csoportba szervezve végzi: 
 
a)  Infrastruktúrafejlesztési Csoport, 5 fő beruházási ügyintéző, 1 fő 

csoportvezető, 
b)  Magasépítési Csoport, 6 fő beruházási ügyintéző, 1 fő csoportvezető, 
c) Főépítészi Csoport, főépítész, 3 fő ügyintéző 
 
Az Infrastruktúrafejlesztési Csoport és a Magasépítési Csoport munkáját segíti 2 fő 
ügyintéző munkatárs. Az Iroda létszáma: 18 fő. 
 
Az Iroda legfontosabb hivatalon belüli társirodái: Városüzemeltetési Iroda, Stratégiai 
Iroda, Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda. 
 
Az Iroda kiemelt külső partnerei: Veszprémi Tankerületi Központ, Szakképző Centrum, 
Pro Veszprém, engedélyező hatóságok, projekt közreműködő szervezetek, VKSZ Zrt. 
 
 
 
Főépítészi Csoport: 
 
A Csoport tevékenységét érintő és feladatkörébe tartozó ügyekben rendszeres 
tájékoztatást ad az ügyfelek részére, és heti gyakorisággal biztosítja a személyes 
konzultáció- és egyeztetés lehetőségét. Ilyen jellegű megkeresések történnek a 
településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokkal, illetve Veszprém 
város településfejlesztési koncepciójával, településszerkezeti-, szabályozási tervével és 
helyi építési szabályzatával kapcsolatosan. Ezekkel összefüggésben a polgárok, 
gazdasági- és civil szervezetek észrevételeket tehetnek, módosítási igényeket 
nyújthatnak be. 
A városképi szempontból kiemelkedő helyek, műemléki- és helyi értékvédelmi terület 
határán belüli ingatlanok, főforgalmi- és gyűjtő utak mentén levő területek, műemléki- 
és helyi védettségű épületek esetében a főépítész a településkép védelméről szóló 
rendeletben meghatározott előírások szerint biztosítja a tervezők és építtetők számára 
a szakmai konzultáció lehetőségét. 
 
Településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) karbantartása, módosítása: 
A 2017. szeptemberi Közgyűlésen 213/2017. (IX.28.) határozat elfogadott 
településszerkezeti tervet és a 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot 2019-ben is többször módosítani 
kellett. A módosítások egy részére önkormányzati érdekből, másik részükre pedig 
tervezett fejlesztésekkel és beruházásokkal összefüggően a pályázatok kiírását is 
figyelembe véve volt szükség.  
A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény 2017. augusztus 31. 
napjától hatályos 12.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
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településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének és elfogadásának szabályait 
továbbra is a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
Az idei évben az alábbi településrendezési eszközöket érintő módosítási eljárások 

kerültek lefolytatásra: 

- a januári Közgyűlésre végleges döntésre előkészítésre került Veszprém, Erzsébet 
liget 5043 hrsz ingatlant érintően az övezeti előírás módosítása, mely módosítás 
önkormányzati érdekből történt és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) 
bek. c) pontja alapján tárgyalásos eljárással került lefolytatásra 

- a februári Közgyűlésre előzetes döntésre előkészítésre került Veszprém, Március 
15. utca, 3057/26 hrsz-ú ingatlant érintően a településrendezési eszközök 
módosítása, a Miklós utca, 612 és 617 hrsz-ú ingatlanokat érintően a 
településrendezési eszközök módosítás, a Veszprém – Márkó – Bánd kerékpárút 
területét érintő településrendezési eszközök módosítása, a Veszprém 8-as út és 
82-es út összekötésének szabályozási vonalait érintő felülvizsgálata, valamint 
több paragrafust érintően a HÉSZ módosítása 

- a februári Közgyűlésre előterjesztésre kerület a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti 
utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása 
tárgyában korábban aláírt településrendezési szerződés módosítása 

 

- a márciusi Közgyűlésre végleges döntésre előkészítésre került Veszprém, Déli 
Intézményterület 4781/74 hrsz-ú ingatlant érintő övezeti előírás módosítása, a 
Paál László utca mögötti 5290/226 hrsz-ú ingatlan egy részét érintően az övezeti 
határ módosítása, a Templom u. 1., 735 hrsz-ú ingatlan övezeti előírásának 
módosítása, a Fenyves u. 348/1 hrsz-ú ingatlan egy részét érintően a 
településrendezési terv módosítása, valamint több paragrafust érintően a HÉSZ 
módosítása. A módosítások a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (1) bek. a) 
pontja alapján teljes eljárással kerültek lefolytatásra. 

- az áprilisi Közgyűlésre előzetes döntésre előkészítésre került Veszprém, 304, 305, 
307, 308 és 309 hrsz-ú (Várlift fejlesztési területe) ingatlanokat érintő 
településrendezési eszközeinek módosítása, a Videoton Ipari Park (024 hrsz) 
területét érintő településrendezési eszközök módosítása, a Remete utcai hídhoz 
kapcsolódó keleti útszakasz szabályozási helyének kismértékű változtatása, a 
Rozmaring utca 2. 3720 és 3721/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési 
eszközök módosítása, valamint több paragrafust érintően a HÉSZ módosítása; 
a Közgyűlés az előterjesztésben a Várlift fejlesztési területét érintő és a Videoton 
Ipari Park (024 hrsz) területét érintő módosítással összefüggő tervezett 
fejlesztést kiemelt beruházássá nyilvánította  

- az áprilisi Közgyűlésen döntés született a Veszprém, Fejesvölgy u. 11. szám alatti, 
6274 hrsz-ú ingatlanon levő, valamint a Veszprém, Thököly Imre u. 15. szám 
alatti, 2505 hrsz-ú ingatlanon levő épület helyi védettségének megszűntetésére 
irányuló kérelemmel kapcsolatosan 

- a júniusi Közgyűlésre előterjesztésre került a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 
0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásai módosításának 
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lezárása, a 214/2018. (X. 25.) határozat, valamint az 258/2018. (XI.22.) 
határozat visszavonása 

- a júniusi Közgyűlésre előzetes döntésre előkészítésre került Veszprém Aréna 
bővítéséhez, az Uszoda, Jégcsarnok létesítéséhez kapcsolódó településrendezési 
eszközök módosítása, a Déli Intézményterület 4781/19 hrsz-ú ingatlant érintően 
a „telek zöldfelületként fenntartandó része” mértékének felülvizsgálata és 
csökkentése, valamint Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy részét 
érintően a településrendezési terv módosítása 

- a júniusi Közgyűlésre végleges döntésre előkészítésre került Veszprém Megyei 
Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 61/2003. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása a Veszprém Remete utcai hídhoz 
kapcsolódó keleti útszakasz szabályozási helyének kismértékű változását 
érintően, Veszprém– Márkó – Bánd kerékpárút területét érintően és a Várlift 304, 
305, 307, 308 és 309 hrsz-ú ingatlanokat érintően; 
a Remete utcai hidat érintő módosítás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § 
(1) bek. d) pontja alapján állami főépítészi eljárással került lefolytatásra, a Várlift 
fejlesztését és a Veszprém – Márkó - Bánd kerékpárutat érintő módosítás a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. c) pontja alapján tárgyalásos 
eljárással került lefolytatásra 

- az augusztusi Közgyűlésre végleges döntésre előkészítésre került Veszprém 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása az Aréna bővítéséhez, az 
Uszoda, Jégcsarnok létesítéséhez kapcsolódó fejlesztési területet érintően, a 
módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. c) pontja alapján 
tárgyalásos eljárással került lefolytatásra 

- a szeptemberi Közgyűlésre előzetes döntésre előkészítésre került a Veszprém, 8-
as út Litéri csomóponti leágazását érintő út kiszabályozása  

- a szeptemberi Közgyűlésre végleges döntésre előkészítésre került a Veszprém, 
Rozmaring utca 2. 3720 és 3721/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő övezeti határ 
módosítása, a Déli Intézményterület, 4781/19 hrsz-ú ingatlant érintően a „telek 
zöldfelületként fenntartandó része” mértékének csökkentése, valamint több 
paragrafust érintően a HÉSZ módosítása;  
a Veszprém, Március 15. utca, 3057/26 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési 
eszközök módosítása az Állami Főépítész által adott eltérő vélemény miatt a 
jóváhagyandó munkarészekben nem szerepelt, az eljárás megszüntetésre került 
a módosítások a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. b) pontja 
alapján egyszerűsített eljárással kerültek lefolytatásra 

- a szeptemberi Közgyűlésre előterjesztésre került a Veszprém Jutaspuszta, Kisréti 
utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásainak 
módosításához kapcsolódó Telepítési tanulmányterv és Településrendezési 
szerződés  

 
A módosítások előkészítése során a központi jogszabályok alapján minden egyes 
módosítás esetében a főépítész közgyűlési előterjesztést készít elő és határozati 
javaslatot terjeszt be az eljárás megindításáról szóló előzetes döntés meghozatalához. 
Pozitív döntés esetében a tervezőktől a Főépítészi Csoport árajánlatot kér, amelyet 
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ismertet a kérelmezővel és elfogadás esetén háromoldalú tervezési szerződést készít 
elő. Önkormányzati érdekeltségű módosítás esetében a szerződéskötés előtt a helyi 
beszerzési szabályzat szerinti eljárás lefolytatásában részt vesz. 
A tervezés időszakában a főépítész és munkatársai folyamatos egyeztetést tartanak a 
tervezőkkel és a kérelmezőkkel, gondoskodnak a szakhatóságok és érintett 
közigazgatási szervezetek előzetes és végső véleményének beszerzésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatásáról, a partnerségi egyeztetés biztosításáról, szükség esetén 
lakossági fórum lebonyolításáról. 
 
A településfejlesztéshez kapcsolódó projektek egyeztetésében, kidolgozásában való 
részvétel: 

A csoport biztosítja a településfejlesztéshez kapcsolódó beruházásokhoz szükséges 
- mind magasépítés, mind pedig mélyépítés tekintetében - településrendezési 
feltételeket, illetve az egyeztetéseken felhívja a figyelmet az országos-, valamint 
helyi építési követelmények (OTÉK, HÉSZ) betartására és képviseli a kiemelt 
településképi szempontok érvényesítését. 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos 
településrendezési kérdéseket érintő döntések előkészítése: 
Az önkormányzat tulajdonában levő, forgalomképes, eladásra szánt, vagy arra 
alkalmas ingatlanvagyon egy részének esetében szükséges településrendezési 
előírások módosítását kezdeményezi, és az eljárást lefolytatja annak érdekében, 
hogy minél jobb eséllyel lehessen az ingatlanokat értékesíteni.  
Az ingatlanok értékesítése előtt a főépítész és munkatársai előzetesen rendszeresen 
egyeztetnek a Vagyongazdálkodási Csoporttal és a VKSZ Zrt. munkatársával. A 
pályázati kiírásokat szükség esetén településrendezési- és településképi 
szempontból előzetesen véleményezik és rögzítik a beépítés településrendezési 
szabályozással és településkép-védelemmel kapcsolatos feltételeket. 

 
Polgármesteri hatáskörben a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési 
eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, egyeztetések lefolytatása, vélemények 
kialakítása: 

A csoport településrendezéssel és településképpel összefüggő feladatainak ellátását 
az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
(továbbiakban: Étv.) 

 a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, (továbbiakban: 
településképi törvény) 

 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet. 

 „a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsról” szóló 252/2006. 
(XII.7) Korm. rendelet. 

 „a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 
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 „a településkép védelméről” szóló 23/2017. (IX. 28) számú önkormányzati 
rendelet. 

 2017-ben több változás is történt a csoportot érintő eljárásokkal kapcsolatosan. 
Egyrészt elkészült Veszprém Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban TAK) -
212/2017. (IX. 28.) önkormányzati határozat -, illetve hozzá kapcsolódóan a 
településképi követelményekre, reklámokra védett épületekre vonatkozó, „a 
településkép védelméről” szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban TKR). A jogszabályok alkalmazása az alábbiak szerint történik:  

A bejelentési eljárásnál az önkormányzat a TKR vonatkozó előírásai alapján 
meghatározta azon - építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési 
tevékenységek körét, amelyek településképi szempontból önkormányzati kontrollt 
igényelnek. Ezekkel kapcsolatos bejelentési eljárás lefolytatása során a 
polgármester határozatban, kikötéssel, vagy anélkül tudomásul veszi, illetve 
megtilthatja a tervezett elképzelés megvalósítását. 
A véleményezési eljárás biztosítja, hogy egyes külön jogszabályokban 
meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység 
esetében a polgármester – a Tervtanács, vagy a főépítész véleménye alapján - az 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően településképi 
véleményt adjon az épület terveiről.  
A TKR lehetőséget biztosít a településképi szempontból nem megfelelő, vagy 
településképi eljárás lefolytatása nélkül végzett építési tevékenységek esetében 
településképi kötelezési eljárás lefolytatására. 
A TKR az építtetőknek, tervezőknek kötelezően, vagy választhatóan biztosítja 
főépítészi szakmai konzultáció lefolytatását az egyszerű bejelentéssel érintett építési 
tevékenységek esetében is. 
 
Az elmúlt mintegy két évben a TAK és TKR mindennapi használatával kapcsolatosan 

felmerültek javaslatok, pontosítási, bővítési igények, amelyeket az idei évben történt 

módosítással átvezettünk. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

módosított Településképi Arculati Kézikönyvet a 160/2019. (VI. 27.) számú határozatával, 

a településkép védelméről szóló rendelet módosítását pedig a 18/2019. (VI. 27.) számú 

önkormányzati rendeletével fogadta el. A módosított rendelet 2019. június 28-án lépett 

hatályba. 

 

A kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében a csoport értékelő 
felületet is működtet. A kérdőív kitöltése segítséget nyújt a dokumentumok 
használhatósága és racionalizálása érdekében történő módosításokhoz. Az elmúlt 
egy évben továbbra sem érkezett az értékelő felületre válasz, értékelés. 
 

2019. év januárjától november 30-ig az alábbi eljárásokat folytatta le a Főépítészi 
Csoport: 
 

1. Településképi véleményezés: 

 47 eljárás összesen, ebből 

 1 ügy van folyamatban  
 30 téma tervtanácsi véleményezés alapján - 9 tervtanácsi ülésen 
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 17 téma főépítészi véleményezés alapján 

2. Településképi bejelentés:  

 95 eljárás összesen - főépítészi véleményezés alapján, ebből 
 2 ügy van folyamatban  

3.Településképi kötelezési eljárás: 

 2019-ben indított összesen: 9 db  
 korábbi években indított még folyamatban lévő: 4 db 
 jelenleg 13 ügy van folyamatban 

 Településképi kötelezés végre nem hajtása miatt, pénzbírság nem került 
kiszabásra. 

3.Településkép-védelmi szakmai konzultáció: 

 154 db összesen, ebből 
 0 ügy van folyamatban  

 
Veszprém Megyei Jogú Város Építészeti- műszaki Tervtanácsa 2019. évben összesen 
11 alkalommal ülésezett és 38 ügyet tárgyalt meg. 
 
 
 
Magasépítési Csoport:  
 
A csoport az előző évhez képest azonos létszámmal teljesítette a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP), az önkormányzat saját 
erőből finanszírozott, valamint a Modern Város Program (továbbiakban: MVP) 
keretében megvalósuló beruházásainak előkészítési és lebonyolítási feladatait. A 
csoport ellátja az önkormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztési feladatok 
műszaki előkészítését, lebonyolítását, elszámolását és aktiválását, továbbá az 
önkormányzati, illetve közvetlen állami forrásból megvalósuló beruházások és 
felújításokon felül az Európai Unió által finanszírozott pályázatok útján megvalósítandó 
beruházások lebonyolítását. Az európai uniós forrásból megvalósítandó programok 
tekintetében kiemelkedő jelentőségű a Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Programja (továbbiakban: ITP) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében megvalósuló integrált területi programokról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) 
Kormányhatározatban meghatározott beruházások lebonyolítása. A TOP programokon 
belül a csoport feladatköréhez tartozik a Családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése program, továbbá az önkormányzati 
tulajdonú épületek, intézmények infrastruktúra energiahatékonyság központú 
rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése 
megnevezésű program, valamint az egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése és a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
programokhoz kapcsolódó beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása és 
elszámolása.  
 
A TOP programok közül 2019. évben megvalósításra került a „Családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra a 
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„Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” megnevezésű beruházás kivitelezési munkái 2019. 

évben. A kivitelezés során egycsoportos bölcsődét és öt csoportos óvodát magába 

foglaló épület és az épülethez kapcsolódó kert és játszótér építése valósult meg. Az 

óvoda és a bölcsőde egy épületben, közös főzőkonyhával és igazgatással, de 

elválasztott közlekedőrendszerrel került kialakításra. Az emeleten az óvodai 

feladatellátást biztosító nevelői helyiségek kaptak helyet, továbbá az épület hőellátását 

biztosító kazánház, valamint raktárhelyiségek. A főépülettel együtt, melléképületként 

egy, a bölcsőde és az óvoda játszókertjéhez is kapcsolódó kerti játéktároló építmény 

is készült. Az intézmény körül közforgalom számára nyitott parkoló létesült, melyek 

közül egy parkoló akadálymentesített. 

Az öt óvodai csoport összesen 120 gyermek óvodai, valamint 12 kisgyermek bölcsődei 

ellátását teszi lehetővé, 27 fős munkaközösséggel. 

Szintén a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztése” című program keretében került kivitelezési szakaszba az Egry úti óvoda 

újjáépítése” című pályázat. A munkaterület átadás 2019. szeptember 12-én történt 

meg. A 70-es évek elején épült óvoda épülete teljes egészében elbontásra kerül, majd 

egy korszerű, mai igényeket és az érvényben lévő előírásoknak, szabványoknak 

megfelelő 11 csoportszobás óvoda épül. Az újjáépített intézménybe járó gyerekek és 

az itt dolgozók napi 3-szori étkezését egy speciális étrendű konyhával kiegészített 360 

adagos korszerű főzőkonyha fogja biztosítani. A legfontosabb funkciót betöltő terasz- 

és kertkapcsolattal rendelkező csoportszobák a közlekedő hosszanti oldalán, délkeletre 

tájolva, 5 db 2-2 csoportot összefogó egységekként jelennek majd meg. A 11. 

akadálymentes csoportszoba a közlekedő folyosó végén, a többi foglalkoztatóra 

merőlegesen kerül kialakításra, délnyugatra tájolva, szintén terasz- és kertkapcsolattal, 

valamint egy tágasabb mosdó-öltöző blokkal. Emeleti szinten az óvodai feladatellátást 

biztosító nevelői, orvosi szobák kerülnek kialakításra, továbbá gépészeti, 

raktárhelyiségek kialakítására fog sor kerülni. 

Az udvaron jelenleg található jó minőségű játszóeszközök, kombinált mászókák a 

szakszerű szétszerelést és tárolást követően újra felállításra kerülnek az óvoda 

udvarán, új homokozókkal kiegészítve. 

Megépítésre kerül az ingatlan területén egy közforgalom számára nyitott parkoló, 

akadálymentes parkoló kialakításával. 

Az Egry úti körzeti óvoda új épületének építéséhez kapcsolódóan az intézményt a VMJV 
Önkormányzata tulajdonában lévő óvodai intézményekbe kellett elhelyezni, biztosítva 
az építési munkák alatti folyamatos működést. Az óvodai csoportszobák öt óvodai 
intézménybe kerültek áthelyezésre. Az áthelyezést megelőzően az egyes telephelyek 
felújításra kerültek, továbbá az Egry u. 55. szám alatti telephelyről az ideiglenes 
telephelyekre játszóeszközök lettek áthelyezve. A Magasépítési csoport a csoportok 
átköltöztetését a VKSZ Zrt bevonásával lebonyolította.  
 

 „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani 

Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések” megnevezésű pályázat 
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kivitelezési közbeszerzési eljárása 2019. második negyedévében lebonyolításra került, 

azonban a rendelkezésre álló forrásoknál magasabb összegű árajánlatok érkeztek be, 

emiatt a beszerzést eredménytelenül zárult. A beruházás kivitelezési közbeszerzési 

eljárása ismételten kiírásra kerül a tervek szerint 2019 decemberében. 

 
A TOP „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás 
keretében elkészült a Kádárta településrészi orvosi rendelő felújítása. A Veszprém-
Kádárta, Győri utca 58. szám alatti ingatlanon lévő épület korábban részönkormányzati 
iroda, és klubkönyvtár funkciók mellett posta funkciót látott el, a pályázat 
megvalósítása során új, akadálymentesített gyermek- és felnőtt praxisú háziorvosi 
rendelők kerültek kialakításra a posta funkció megtartásával. A kivitelezési munkák 
2019 júliusában zárultak. 
 
A TOP „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás 
keretében a Jutasi út 59. szám alatti gyermekorvosi rendelők megújítására is az idei 
évben került sor. A beruházás során az épületrész teljes belső felújítása valósult meg. 
A belső gépészeti vezetékezés, a fűtési hőleadók, a használati melegvíz rendszer (helyi 
elektromos vízmelegítők elhelyezésével), a szellőzőrendszer valamint a villamos 
vezetékek (elektromos erős- és gyengeáramú rendszer), lámpatestek korszerűsítése is 
megtörtént. Építészeti szempontból a projektarányos akadálymentesítés 
(akadálymentes mosdó kialakításával) mellett a belső padló- és falburkolatok, belső 
nyílászárók cseréje, esztétikai javítások és felületképzési munkák készültek el, a 
műszaki átadás – átvétel 2019 májusában történt meg. 
 
A TOP „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című program keretében 
további orvosi rendelők felújítását kívánja elvégezni a VMJV Önkormányzata. Idei 
évben a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása” című pályázat, 
továbbá az „Ördögárok utca 5. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítása” című 
pályázatok kivitelezési közbeszerzési eljárások kerültek indításra, azonban a beérkezett 
árajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló forrást, így a beszerzések ismételten 
kiírásra kerülnek 2019 decemberében. A „Cserhát ltp. 1. szám alatti gyermekorvosi 
rendelő felújítása” pályázat visszavonásra került az előzetes piackutatást eredményező 
magas költségek miatt. A piackutatás eredménye szerint jelentős mértékű plusz forrás 
bevonását tenné szükségessé, amely a pályázati támogatás intenzitását 50% alá 
csökkentené. A projekt támogatási összege a 6.6. ’Városi közszolgáltatások fejlesztése’ 
prioritás 6.6.1 ’Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése’ konstrukcióra 
történő visszahelyezését tette szükségessé. A visszahelyezett összeg az Ördögárok 
utcai és Vilonyai utcai rendelők forrás kiegészítését biztosítaná. 
 
A TOP „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívási programban 
a VMJV Önkormányzata a „Völgyikút utcai idősek otthona energetikai megújítása”, a 
„Módszertani bölcsőde energetikai megújítása”, a „Március 15. utcai sportcsarnok és 
uszoda épületének megújítása”, valamint az „Aprófalvi Bölcsőde energetikai 
megújítása” című projektekkel szerepel. A korábban benyújtásra került Laczkó Dezső 
Múzeum energetikai megújítása, továbbá a VMJV Polgármesteri Hivatal A és B 
épületének energetikai megújításának pályázata visszavonásra került. A „Módszertani 
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Bölcsődéje energetikai megújítása” megnevezésű pályázat kivitelezési közbeszerzési 
eljárása 2019. második negyedévében lebonyolításra került, azonban a rendelkezésre 
álló forrásoknál magasabb összegű árajánlatok érkeztek be, emiatt a beszerzés 
eredménytelenül zárult. A beruházás kivitelezési közbeszerzési eljárása ismételten 
kiírásra kerül a tervek szerint 2019. decemberében. 
 
A csoport tevékenységi körébe tartozik a Modern Város Program megvalósításáról szóló 
250/2016. (VIII.24.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok elvégzése. A 
„Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a 
Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű 
tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, engedélyezési és 
kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint 
tervezői művezetői feladatok ellátása tárgyban uniós értékhatárt elérő, nyílt 
közbeszerzési eljárás 2019. év második negyedévében lezárult. A tervezési feladatot a 
KÖZTI Zrt - TSPC Kft. konzorcium nyerte el. A Petőfi Színház melletti ún. lepény 
épületrész (föld alatti, jellemzően a színházi működés háttér funkciónak helyet adó 
épületszárny) elbontása miatt az intézmény működéséhez szükség volt több 
szomszédos épület bevonására, emiatt megtörténtek az ingatlanrendezési feladatok. 
Első körben az Óvári Ferenc u. 1. szám alatti régi Zeneiskola épülete került megvételre. 
Második körben a Bakony Társasház tulajdonában lévő volt Korona szálló épületének 
egy részét kellett a VMJV Önkormányzatának megvennie a társasházi tulajdonosoktól. 
A Petőfi Színház épülete a szomszédos Korona szálló épület irányába bővül, emiatt volt 
szükség az ingatlanrészek megvételére. Az adás-vétellel az Önkormányzat tulajdonába 
került ingatlanokkal kapcsolatos birtokbavételi eljárások kerültek lefolytatásra a 2019. 
évben. A szükséges telekalakítással, társasház-módosítással kapcsolatos egyeztetések 
történtek meg, adminisztráció lefolytatása készült el. A Petőfi Színház rekonstrukciós 
programjához szükséges engedélyezési tervek leszállításra kerültek, a telekalakítási, 
ingatlanrendezési feladatok lezárását követően az építési engedély iránti kérelem 
beadható. A kivitelei tervek szállítására 2020. első negyedévében fog sor kerülni, ezt 
követően a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás indítható. 
 
„A Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola belső felújításának kormányzati támogatással 
történő megvalósítása” projektnél az idei év első negyedévében elkészült a kivitelezési 
közbeszerzési műszaki dokumentáció. A tervezési feladatok lezárását követően 
elindításra került a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás. A program 
megvalósításához a Miniszterelnökség, mint Támogató által - GF/SZKF/1067/9/2017. 
számon, 2017. december 28-i hatállyal - Támogatói Okirat került kiadásra Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Kedvezményezett felé. A Támogatói Okirat 3.2 
pontjában rögzített Támogatott tevékenység határideje 2018. december 31. volt, 
kedvezményezett Veszprém MJV Önkormányzata kezdeményezte a Támogatói Okirat 
3.2 pont határidő módosítását A közbeszerzési eljárás lezárásra került, a nyertes 
ajánlattevő kihirdetése megtörtént. A vállalkozási szerződés a Támogatói Okirat 
módosításának elfogadását követően lép hatályba.  
 
A Modern Városok Program keretében valósul meg továbbá, a „Veszprémi új Városi 
Jégcsarnok építése” elnevezésű projekt. A tervezési szerződés megkötésre került az 
épület vázlatterveinek és építési- engedélyezési tervdokumentációjának az 
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elkészítésére. A vázlattervek és az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült. 
A központi tervtanács megtárgyalta az építési engedélyezési tervdokumentációt, 
melyre pozitív bírálatot fogalmazott meg. Az építési engedély kérelem beadásra került, 
a jégcsarnok épülete jogerős építési engedéllyel rendelkezik.  
 
Az idei évben a Kittenberger Kálmán növény és Vadaspark fejlesztéséhez és 
bővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák II. ütemének megvalósítási feladatai 
kezdődtek meg. 2019. év II. negyedévében feltételes közbeszerzési eljárás lett indítva 
„A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése keretében” az 
Oktatóház és az ahhoz tartozó közmű, valamint a Látványkifutó IV. kiviteli terveinek 
elkészítése és a kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzésére.”. A beszerzés 
megvalósítását követően Kormány előterjesztés készült a kivitelezési munkák 
többletforrás igény biztosítására, melyet a Kormány 1526/2019. (IX. 10.) Korm. 
határozata a „Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán 
Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás 
biztosításáról” elfogadott.  A vállalkozási szerződés a fenti intézkedéssel hatályba 
került, így a kiviteli tervek és kivitelezési munkák elkezdődhettek 2019 novemberében. 
A kivitelezési munkák 2020. első félévében fognak elkészülni.  
 
A Veszprémi Torna Club a „MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 
közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a 2016. évi támogatása” 
keretében kívánja a Veszprém, Wartha Vince utca 3. szám alatti ingatlanon lévő 
Veszprémi Stadion területén elhelyezkedő új Tornagyakorló csarnok építését 
megvalósítani. 2017. december 27-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között Támogatási Szerződés jött létre BMSK –III-
010/0277/2017 számon „A Veszprémi Torna Club általi használat részére tornasport 
végzésére alkalmas sportlétesítmény kialakítása (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. 
hrsz.: 6121)” elnevezésű projekt - beruházás – megvalósításához. Magyarország 
Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4 pont d) alpontja 
értelmében az Önkormányzat és a Főfelelős szakminisztérium (EMMI) 
együttműködésével kormány előterjesztés készül a Veszprémi Atlétikai Stadion 
rekonstrukció, új Tornászgyakorló épület építéséről, és az előbbiekben ismertetett 
támogatási keretet kiegészítő támogatásáról. A Kormány döntését követően a 
Miniszterelnökség részéről Támogatói Okirat kerül kiállításra és kiadásra. 
Fentiek következtében az elkészült kivitelezési tervdokumentáció birtokában elindításra 
került a projekt feltételes közbeszerzési eljárása. Az eljárás lefolytatása során nyertes 
ajánlattevő lett kihirdetve, azonban a Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján 
a vállalkozási szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként írta elő, hogy a 
Projekt megvalósítására forrást biztosító Támogatói Okirat kerüljön kiállításra és a 
Projekt megvalósítása időszakának meghosszabbítását biztosító módosított 
Támogatási Szerződés lépjen hatályba. Ennek megfelelően a vállalkozási szerződés az 
aláírását követő 6 hónapon belül akkor lép hatályba, ha Megrendelő rendelkezik a 
hatályos Támogatási Szerződéssel és a közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges 
fedezetet biztosító hatályos Támogatói Okirattal. 
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Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja az „Iparos park” kialakításának 
előkészítésére vonatkozóan határoz meg feladatot – a nemzetgazdasági miniszter (a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
értelmében a szakképzési feladatkör tekintetében jogutód az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter), mint szakpolitikai felelős számára. A veszprémi Iparos 
Park projekt két infrastrukturális és egy „soft” elemből áll. A két infrastrukturális 
beruházás egy Szakipark Ágazati Képző Központ életre hívásából és a Szakképzési 
Centrum fejlesztéséből áll, míg a soft elem oktatást, továbbképzést és műhelyiskola 
létrehozását foglalja magába. A Támogatói Okirat 2019. év végén várhatóan aláírásra 
kerül. 
 
A TOP és MVP programokon felül egyéb európai unió által finanszírozott programok 
megvalósításában is részt vesz a csoport. Veszprém megyei Jogú Város 
Önkormányzata tagja a „KaposGrid Fejlesztési és Beruházási Konzorcium” projektnek. 
A konzorciumban hat város vesz részt, Kaposvár, mint konzorcium vezető, továbbá 
Tatabánya, Zalaegerszeg, Veszprém, Dunaújváros és Szombathely. A konzorciumi 
tagok megállapodást kötöttek, hogy pályázatot nyújtson be az ELENA projektfejlesztési 
támogatás elnyerése iránt, melynek aláírása 2016. október 20-án került sor. Az ELENA 
program az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) 2012-ben indított 
közös támogatási eszköze, amelynek célja, hogy támogassa a helyi közösségeket a 
megújuló energia, energiahatékonyság, és a közlekedés területén tervezett 
beruházások előkészítésében. A pályázati szakasz lezárult és 2018. december 27-én a 
Támogatási Szerződés aláírásra került. A támogatási szakaszban (vagyis a 36 hónapos 
ELENA fázisban) kerül sor a beruházás előkészítését szolgáló projektfejlesztési 
feladatok ellátására melyben a Városfejlesztési Iroda részt vesz.  
 
Magyarország Kormányának felhívása a „Turisztikailag frekventált térségek integrált 
termék- és szolgáltatás fejlesztése” című programhoz a VMJV Önkormányzata 
konzorciumi formában, konzorciumvezetőként „Veszprém kulturális turisztikai 
kínálatának fejlesztése” címen pályázatot nyújtott be. A tervezett fejlesztés célja a 
veszprémi vár megközelíthetőségének javítása, a vár keleti oldalán felvonók és fogadó 
épület építése. A projekt során a Deák Ferenc utcában létesül a várlift, melyhez egy 
fogadó épület csatlakozik, melyhez jobb oldalról várlépcső-látogatóközpont épül. 
Elhelyezésre kerül egy várlift-kávézó földszintes, magastetős épülettel, 
gyermekfoglalkoztató, és a korábbi Piarista gimnázium tornatermi épülete kerül 
felújításra, mely kiállító- és rendezvényházként funkciót lát el a megvalósítást 
követően.  
2019. évben az előkészítési feladatok ellátása történt meg, Veszprém, 309 hrsz.-ú és 
290 hrsz.-ú ingatlanokon lévő épületek felmérési és dokumentálási feladatok 
elvégzése, a beruházással érintett ingatlanok geodéziai felmérési és dokumentálási 
feladatok elvégzése, szükséges talajmechanikai vizsgálatok készültek el, továbbá 
tartószerkezeti és faanyagvédelmi vizsgálatok készültek a beruházással érintett 
meglévő épületekben. Elkészült a beruházáshoz kapcsolódó előzetes régészeti 
dokumentáció.  
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A projekt megvalósításához szükséges teljes körű tervezési feladatok elvégzése, 
jóváhagyási terv/dokumentáció, bontási, építési, örökségvédelmi, továbbá szakági, 
közmű, stb. engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési műszaki tervdokumentáció 
és tételes költségvetés-kiírás, valamint tervezői árazott költségvetés-kiírás készítésére 
vonatkozó tervezési szerződés szerinti feladat nyomon követése, jóváhagyási terv 
leszállításra majd jóváhagyásra került. Jelenleg az építési engedélyezési 
tervdokumentáció készítése van folyamatban. Veszprém MJV Önkormányzatának 
Építészeti- Műszaki Tervtanácsa a tervdokumentációt 2019. november 22-én 
megtárgyalta és egyhangúan jóváhagyta a bemutatott terveket. 
 
A TOP és MVP programokon felül a csoport egyéb intézményi felújítási feladatokban is 
részt vesz, melyekhez a forrást a VMJV Önkormányzata saját forrásból biztosítja.  
Az idei évben elkészült a Mi-24 típusú harci helikopter posztamensen történő statikus 
elhelyezéséhez kapcsolódó építési engedélyezési tervdokumentáció. Az emlékmű 
elhelyezéséhez szükséges a területet árintő szabályozási terv módosítása. A 
szabályozási terv módosításhoz telekalakítást kell elvégezni, melyhez a változási 
vázrajz elkészült és benyújtásra kerüld a földhivatal felé. A földhivatali záradékolás 
folyamatban van, amint rendelkezésre áll, úgy a szabályozási terv módosítása 
elvégezhető, melyet követően az építési engedélyeztetési eljárás elindítható. 
 
Intézményi felújítás keretében a Hősi kapu szigetelési munkáihoz tartozó tervezési 
feladat elkészült. A tervdokumentáció előzetes piackutatása elkészült, azonban a 
magas ajánlati összeg miatt a kivitelezési munkákra a forrás nem biztosított fedezetet. 
Elkészült a VMJV Polgármesteri Hivatal ügyfél terének felújítási munkái is. 
Önkormányzati bérlakások felújítási munkái során a Stromfeld u. 8. szám alatti lakás 
felújítási munkái készülnek el. A Völgyikút utca 2. szám alatti idősek otthona 
energetikai megújításához szükséges új villamos mérőhely létesítésének tervezési és 
kivitelezési munkái elkészültek. 
 
A feladatellátás jelentős – de nem számszerűsíthető - részét teszi ki az elmúlt években 
megvalósított beruházások garanciális ügyeinek intézése valamint az EU-s 
támogatással megvalósított és MVP programban szereplő és megvalósított fejlesztések 
kötelező 5 éven keresztül történő után követése. 
 

 
 
Infrastruktúrafejlesztési Csoport:  
 
A Csoport feladatait 6 fő látja el (5 fő beruházási ügyintéző + 1 fő csoportvezető), 
amely alapvetően a városi közmű-, út-, játszótér-, és közterület fejlesztések műszaki 
előkészítésére, lebonyolítására és aktiválására terjed ki. E feladatok kiegészülnek a 
temetők fenntartásához és fejlesztéséhez kötődő műszaki ügyekkel, valamint a 
Polgármesteri Kabinetirodához kapcsolódó kulturális feladatok műszaki 
feladatellátásával.  
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A városi jelentőségű kiemelt ügyek közül a csoport feladatkörébe tartozik a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2017-2019. évi megvalósítással 
tervezett infrastruktúra fejlesztések előkészítése és lebonyolítása.  
A csoport 2019. év elejétől 2019. november 30-ig feladatkörében elvégzett 
beszerzések szerződött értéke bruttó 499 millió forint volt. 
 
Az előkészítést követően a tervezett kilenc projektből hat esetben került sor 
munkakezdésre 2018. évben, míg további két pályázati elem munkakezdésére 2019. 
évben került sor. Ezek mellett több, az önkormányzat saját forrásából finanszírozott 
beruházás megvalósítására is sor került (pl. Cholnoky Jenő utca autóbusz öböl építés, 
Török Ignác és Aulich Lajos utca összekötő szakaszának építése, Petőfi Sándor utca 
rekonstrukció II-III. ütem, stb.)  
A 2019. évben befejezett /befejezésre kerülő feladatok összesített kivitelezési értéke 
bruttó 3.385 millió forint. 
A kivitelezés alatt álló feladatrészek miatt a Csoport feladatellátás jelentős mértékben 
a munkaterületeken illetve az építések helyszíni koordinációin történt.  
Az EU-s forrásból megvalósuló projektek végrehajtását kísérő speciális jogi környezet 
a felmerülő műszaki problémák megoldásán túl jelentős adminisztrációs többletterhet 
okoz a feladatellátásban. 
 
Az előkésztési feladatok közül külön említést érdemel a Zöld Város és CLLD 
kulcsprojektek pályázati dokumentációinak előkészítése, amely komplex feladatellátást 
igényelt. 
 
A TOP – 6.3.2 Zöldváros és a TOP-7.1.1-16-H-073-2 TOP CLLD Helyi felhívás 
„Közterületi közösségi tér kialakítása” elnevezésű projektek keretén belül a 
Színházkert/Püspökkert, a Megyeház tér, az Erzsébet sétány és a Szent Miklós-szegi 
Kálvária – domb és környéke területén kávézó-vizesblokk épületének építése, 
zöldterület rendezése, rendezvény tér kialakítása, infrastrukturális felújítás és 
funkcióbővítés fog megvalósulni. 
A Zöldváros projekt pályázati összege 1.620 MFt, melyből kivitelezésre 1.413 MFt 
fordítható. 
A CLLD Helyi felhívás „Közterületi közösségi tér kialakítása” projekt pályázati összege 
255 MFt, kivitelezésre 231,85 MFt fordítható. 
A feladatellátás jelentős – de nem számszerűsíthető - részét teszi ki az elmúlt években 
megvalósított beruházások garanciális ügyeinek intézése valamint az EU-s 
támogatással megvalósított fejlesztések kötelező 5 éven keresztül történő után 
követése. 
 
A Városüzemeltetési Iroda tevékenysége 
 
A Városüzemeltetési Iroda tevékenységét három csoporttal látja el: 
 

 Üzemeltetési Csoport 
 Közterület Felügyeleti Csoport 
 Nyilvántartó Csoport 
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Üzemeltetési Csoport 
 
Az Üzemeltetési Csoportban dolgozó köztisztviselők 2019-ben:  
 
1 fő csoportvezető, 
1 fő parkfenntartási ügyintéző, 
2 fő útkezelő ügyintéző, 
1 fő közműkezelő ügyintéző, 
1 fő környezetvédelmi ügyintéző, 
1 fő közterület hasznosítási ügyintéző, 
1 fő műszaki ellenőr, 
2 fő intézményüzemeltetési ügyintéző. 
 
Az Üzemeltetési Csoport feladatköre: 
 

 Előkészíti közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket, 
 

 előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket, 
 

 közreműködik az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe 
tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában, 

 

 ellátja az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó 
üzemeltetési célú döntések előkészítését a Városfejlesztési Iroda 
közreműködésével, és ellátja végrehajtásuk szervezését (az Önkormányzat 
tulajdonában lévő közúthálózattal kapcsolatos útkezelői tevékenység, 
forgalomtechnikai ügyek irányítása, intézése, felügyelete, víz – és szennyvízkezelés, 
nyílt árkok és záportározók üzemeltetése, felújítása, árvízvédelmi feladatok), 

 
 ellátja az Önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntéseinek 

előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, 
díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok), 

 
 ellátja az Önkormányzat közterületek, városi parkfelületek, zöldterületek 

fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntéseinek előkészítését, és 
végrehajtásuk ellenőrzését, 

 ellátja az Önkormányzat játszóterek, padok, labdapályák fenntartásával 
kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és ellátja 
végrehajtásuk szervezését, 

 
 ellátja az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó 

döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági 
szolgáltatási feladatok koordinálását, 
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 ellátja az önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatokkal kapcsolatos 
döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások 
környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában, 
 

 előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány 
kiadását, előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek hatósági 
igazolvány kiadását, a közterületek hasznosítására vonatkozó megállapodások 
előkészítését, 

 

 ellátja a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 
 

 ellátja Eplényben közútkezelői feladatokat, 
 

 ellátja az önkormányzati intézményeket érintő műszaki, energetikai feladatokat, 
valamint külső szakhatóságok, közreműködő szervezetek, kivitelezők bevonásával 
bonyolítja a rendszeres műszaki felülvizsgálatokat. Megszervezi az azonnali 
beavatkozáshoz, valamit a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges 
kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat. 

 
 az éves költségvetés készítéséhez a feladataihoz kapcsolódó költségvetési 

igényeket beszerzi, felülvizsgálja, összegzi és rangsorolja, továbbá az előkészítő 
anyag készítésével biztosítja a költségvetési egyeztetések eredményességét, 

 

 koordinálja az intézményeket érintő felújításokat, beruházásokat, beleértve az 
ajánlatok bekérését, kivitelezők pályáztatását, szerződéskötést, valamint a 
kivitelezések lebonyolítását, dokumentálását, garanciális utóellenőrzéseket. 

 
Az Üzemeltetési Csoport munkája számokban (2019. november 25-i állapot 
szerint): 
 

 Fakivágási szakvélemények száma:      38 db 
 A veszprémi határozatok alapján kivágásra eng. fák száma (a városi 

beruházásokkal együtt) összesen:       100 db    

 Fa és cserjeültetések száma összesen:           765 fa, 43176 cserje  
 Mederkezelői hozzájárulások (árkok, csapadékcsatornák):   14 db 
 Közterület használati megállapodás: 

- Díjköteles közterület használati megállapodás:    139 db 

- Befizetett közterület használati díj:                20.943.415,- Ft 

- Díjmentes közterület használati megállapodás:      46 db 

  Elhelyezési díjak (reklámhordozók kandelábereken):                        16 db  

- Számlázott elhelyezési díj :                                                     2.306.800,-Ft      
 Behajtási engedélyek:                                                                 913 db 

 Választókerületi Keret ügyintézése (6 előterjesztés, 37 megrendelő, 72 
rendelkező nyilatkozat, 9 szerződés) 

 Közútkezelői hozzájárulások:      279 db 

 Közterület bontási engedélyek:      195 db 
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 Megállapított közterület használati díj közműépítések során: 3.446.985,- Ft 

 Forgalmi rend változtatás:       7 db 
 Útvonal engedélyek:        45 db 
 Útellenőri felszólítások:       16 db 
 Közműegyeztetés:        157 db 
 Padkihelyezés:        19 db  

 Padjavítás:                35 helyszínen 55 db  
 Zöldkár helyreállítások:    35 helyszínen 4.557.194 Ft 

értékben 

 6 db új kézi hulladékgyűjtő edény kihelyezése (ebből 1 db kutyaürülék gyűjtő) 
 9 db kézi hulladékgyűjtő edény pótlása, cseréje 
 26 db intézményi felújítás 

 
Az Üzemeltetési Csoport feladatkörét érintő üzemeltetési szerződések 
 

 Útburkolati hibák javítása 

 Útburkolati jelek festése 
 Köztisztasági feladatok 
 Téli síkosság-mentesítési Munkaterv 
 Parkfenntartási feladatok 
 Egyéb városüzemeltetési feladatok (illemhelyek, köztéri óra, szobrok, 

labdapályák, padok, játszóterek, árkok) 

 Csapadékcsatornák karbantartása 
 Jelzőtáblák és jelzőlámpák fenntartása 

 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 
 Közműalagút üzemeltetése 
 Közvilágítás üzemeltetése 
 Kolostorok és Kertek Kft. (Séd-völgy) területének fenntartása 
 Aluljárok csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése 

 Bezárt hulladéklerakó utógondozása 
 Erdők utógondozása 
 Illegális hulladéklerakók felszámolása 
 Kézi hulladékgyűjtő edények és kutyaürülék gyűjtők beszerzése, kihelyezése 

és áthelyezése 

 Térinformatikai rendszer adatfeltöltés (fakataszter készítése) 
 Intézményi felújításokkal kapcsolatos vállalkozási illetve megbízási szerződések 
 Galamb állomány gyérítése Veszprém város területén 

 Erdészeti szakszemély megbízása 
 Kertészeti felújítások 
 Külterjes területek gondozása 
 Zöldkár helyreállítások 

Az Üzemeltetési Csoport az üzemeltetési feladatokon felül elvégzett - az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében meghatározott fejlesztésekkel és 
beruházásokkal kapcsolatos - feladatai 
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Beruházás/Felújítás 
megnevezése 

Összeg  
(bruttó Ft) 

Szerződéskötés 
dátuma 

Szerződés 
szerinti 

befejezés 

Köztéri padok felújítása 1.000.000 2019.03.13. 2019.11.30. 

Elhasználódott labdapályák felújítása 2.000.000 2019.03.13. 2019.08.16. 

Padok beszerzése és kihelyezése 3.000.000 2019.03.13. 2019.12.31. 

Játszóeszközök felújítása 9.000.000 2019.03.13. 2019.08.31. 

Erdőtelepítések utógondozása  7.748.000 2019.04.26. 2019.12.31. 

Zöldkár helyreállítások elvégzése 5.000.000 2019.03.18. 2019.12.31. 

Külterjes területek gondozása 1.500.000 2019.03.13. 2019.12.31. 

Digitális fakataszter készítése  3.000.000 2019.03.28 2019.12.31. 

Erdészeti szakszemély megbízási 
szerződése 524.960 2019.03.06. 2019.12.31. 

VKSZ Zrt. éves szerződése (üzemeltetési 
feladatok) 890.961.000 2019.05.08. 2019.12.31. 

Séd-völgy üzemeltetése (Kolostorok és 
Kertek Kft.) 61.048.000 2019.03.13. 2019.12.31. 

Kertészeti felújítások 8.500.000 2019.10.07. 2019.12.31. 

Jutaspusztai ivókút tervezése 125.000 2019.04.12. 2019.06.14. 

Jutaspusztai ivókút kivitelezése 524.393 2019.06.11. 2019.08.31. 

Vár utca kockakő burkolat felújítása 19.520.670 2019.01.24. 2019.04.02. 

Kertvárosi utcák felújítása víziközmű 
rekonstrukció után 34.984.336 2019.08.12. 2019.11.10. 

Nagyfelületű út- és járdafelújítás 97.617.332 2019.08.12. 2019.11.10. 

Műszaki ellenőri feladatok ellátása – 
kertvárosi felújítások 712.000 2019.04.15. 2019.11.13. 

Műszaki ellenőri feladatok ellátása – 
nagyfelületű út- és járdafelújítások 1.988.000 2019.04.15. 2019.11.13. 

Evangélikus Óvoda - Tető felújítása 6.669.606 2019.06.13. 2019.08.30. 

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - 
Tetőjavítás, esővízelvezetés Kengyel utca 
felöli részen 

2.904.533 
 

2019.06.07. 
 

2019.08.23. 
 

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - 
Elkorhadt nyílászárók cseréje 6.788.785 2019.05.16. 2019.08.23. 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - 
Kertrendezés, vízelvezetés, talajpótlás 
megoldása 4.755.058 2019.06.13. 2019.08.23. 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - 
Árnyékolás két pavilon teraszán 6.122.427 2019.06.27. 2019.10.04. 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - Hársfa 
Tagóvoda - Hátsó épület nyílászárók 
cseréje a csoportszobákban 3.387.090 2019.05.16. 2019.07.10. 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - Hársfa 
Tagóvoda - Első épület összekötő folyosó 
nyílászáró cseréje és tetőjavítás 5.111.775 2019.07.02. 2019.08.23. 
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Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - Hársfa 
Tagóvoda - Hátsó épület utólagos 
vízszigetelése, külső terepszint  
süllyesztése 9.165.763 2019.06.21. 2019.08.23. 

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda - Erdei 
Tagóvoda - Tornaterem és utcafronti 
ablakok nyílászáró csere 2.909.824 2019.06.21. 2019.08.23. 

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda - Erdei 
Tagóvoda - Terasz árnyékolás 3.260.001 2019.07.26. 2019.10.04. 

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda - Kuckó 
Tagóvoda - Tetőcsere 1 pavilonban 7.235.952 2019.06.13. 2019.08.23. 

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda - Kuckó 
Tagóvoda - Terasz árnyékolás 9.168.642 2019.07.02. 2019.10.04. 

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda - 
Nárcisz Tagóvoda - Ereszcsatorna 
bővítés, csapadékelvezetés 1.927.352 2019.06.21. 2019.10.04. 

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda - 
Nárcisz Tagóvoda - Burkolat cseréje 
szélfogóban 4.551.363 2019.06.21. 2019.07.19. 

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - 
Gyermekmosdók burkolása, öltözők 
felújítása - 3 csoportban 13.099.644 2019.06.27. 2019.08.23. 

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - 
Cholnoky Jenő Tagóvoda - Éjszakai 
áramkör kialakítása 1.125.010 2019.07.15. 2019.08.30. 

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - 
Cholnoky Jenő Tagóvoda - Udvari ívókút 
telepítése, hozzá tartozó vízvezeték 
elvezetése és a kút körüli burkolás 599.853 2019.09.10. 2019.10.15. 

Veszprémi Bölcsődei és EÜ. Alapellátási 
Integrált Intézmény - Komakút  tér 1. 
Fogászat - Pihenőhelyiség lapozása, 
festése 1.590.065 2019.06.12. 2019.09.16. 

Veszprémi Bölcsődei és EÜ. Alapellátási 
Integrált Intézmény - Hóvirág Bölcsőde - 
Terasz árnyékolás megoldása 3 
pavilonnál 8.974.713 2019.07.02. 2019.10.04. 

Veszprémi Bölcsődei és EÜ. Alapellátási 
Integrált Intézmény - Vackor Bölcsőde - 
Nyílászáró csere IV. ütem (4 db 
pavilonban) 9.797.415 2019.05.16. 2019.08.16. 

Veszprémi Bölcsődei és EÜ. Alapellátási 
Integrált Intézmény - Vackor Bölcsőde - 
Fürdőszoba felújítása III. ütem (1 db 
pavilonban) 6.038.548 2019.07.15. 2019.08.23. 
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Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény - Családok Átmeneti 
Otthonában (Pápai u. 37.) a fennmaradó 
6 db konvektor cseréje 1.905.000 2019.06.18. 2019.07.16. 

Agóra Veszprém Kulturális Központ - 
Bejárati lépcsők felújítása 2.691.130 2019.07.02. 2019.08.23. 

Művészetek Háza Veszprém Művelődési 
Ház és Kiállítóhely - Vass-Gyűjtemény - 
Kazán csere 2.393.950 2019.06.18. 2019.09.15. 

Veszprémi Bölcsődei és EÜ. Alapellátási 
Integrált Intézmény - Módszertani 
Bölcsőde (Veszprém, Cserhát ltp. 13. 
hrsz.: 2528/1) - motorpálya és 
térkőburkolat építése 857.568 2019.08.15. 2019.09.15. 

Módszertani Bölcsőde (Veszprém, 

Cserhát ltp.13.) – Játszótéri eszköz 

beszerzése 
532.130 2019.07.22. 2019.09.15. 

Az illegális hulladéklerakók felderítése és 
dokumentálása Veszprém környezetében 1.000.000 2019.07.31. 2019.11.15. 

Aradi Vértanúk emlékmű rekonstrukciója 9.977.918 2019.09.05 2019.11.27. 

Illegális hulladéklerakók felszámolása 
pályázati forrásból 4.000.000 2019.05.07. 2018.11.01. 

Térfigyelő rendszer bővítése 9 891 185  2019.06.20 2019.09.18 

Térfigyelő kamerák beszerzése 7 757 700 2019.07.15 2019.09.30 

Közvilágítás bővítése 15 984 642  2019.07.02 2019.09.30 
 

Közterület Felügyeleti Csoport 
 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület 
Felügyeleti Csoport létszáma: 9 fő 
 
1 fő csoportvezető,  
1 fő adminisztratív feladatokat ellátó közterület felügyelő,  
5 fő közterület felügyelő járőr,  
1 fő gyepmester és  
1 fő gyepmesteri telepőr 
 
 
Közterület Felügyeleti Csoport feladatköre 
 
A közterület felügyelők járőrpárban látják el feladataikat. 
 

 Ellenőrzik a közterületek rendjét, tisztaságát 
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 Ellenőrzik a behajtási engedélyhez kötött övezetek forgalmi és várakozási 
rendjét 

 Intézkedést tesznek, vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe 
tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén 

 Ellenőrzik a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartását 
 Ellátják az önkormányzati vagyon védelmét 

 Közreműködnek a szabálysértések, szabályszegések megelőzésében, a 
jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a lakosság erre 
irányuló tájékoztatásában 

 Ellenőrzik az állategészségügyi és ebrendészeti szabályok betartását 
 Fokozott figyelmet fordítanak a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 

megsértésének ellenőrzésében 
 Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint napi közös szolgálatot 

látnak el a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
járőreivel 

 Lakossági bejelentésekre azonnal reagálnak 
 Közreműködnek a városi rendezvények zavartalan lebonyolításában 

 

Szolgálatának ellátása során a felügyelő hivatalos személy minőségében jár el, mely 

fokozott büntetőjogi védelmet, és fokozott büntetőjogi felelősséget is jelent. 

A felügyelő az 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről értelmében, 

meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a 

jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást 

kezdeményezni vagy a 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 

fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést 

megtenni. 

Együttműködés a Rendőrséggel 

Veszprém közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért 

kezelése és a jogsértések megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg 

hatékonyan.  A közbiztonság egy közérzetet javító közösségi érték. A közterület 

felügyelők törekszenek megfelelni a lakossági igényeknek az észszerűség és a 

lehetőségek határain belül. Az állampolgárok részéről a felügyelők felé már közel sem 

érezhető az a negatív attitűd, mint néhány évvel ezelőtt, ez nagymértékben a közös 

szolgálatellátásnak is köszönhető. A lakossággal való kapcsolattartást szem előtt tartva 

a közterület felügyelők rendszeresen látnak el szolgálatot a JárásŐR programban a 

város lakótelepein. Fontos a lakótelepeken élő emberek helyi sajátosságainak 

megismerése és a kommunikáció. 

Az együttműködés fő célja a tevékenységek összehangolása, a közterületek rendjének 

megerősítése. A közös járőrszolgálat ellátása a törvényesség és az önállóság alapján, 
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egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával együtt működik. A 

Közterület Felügyelet komoly tehermentesítő tényezője a Rendőrségnek, s fontos 

stratégiai szövetségese. Az együttműködők gondolkodásának, cselekvésének 

középpontjában bűnmegelőzési szemlélet érvényesül, annak érdekében, hogy a 

lakosság szubjektív biztonságérzete emelkedjen. 

A közterület felügyelők minden hétköznap közös szolgálatot látnak el a Veszprémi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának járőreivel, ez az un. „Belváros Mozgó” 

szolgálat, mely a nevéből is adódóan a belvárosra és környékére orientálódok. 2019. 

október 31-ig ez a szolgálat 170 alkalommal valósult meg. 

2019-ben is ülésezett a Veszprémi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, mely célként 

jelölte meg a járás területén lévő közbiztonságot érintő problémák feltárását. 

Táncsics Iskola rendészeti szakgimnáziumának 11. évfolyamos hallgatói júniusban 

szakmai gyakorlaton vettek részt a Közterület Felügyeleten, a tanulók mind elméleti, 

mind gyakorlati képzésben részesültek. 

A Közterület Felügyelet és a Rendőrség közti munkakapcsolat kiváló. 

Hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések 

A hajléktalanokkal kapcsolatos lakossági bejelentések száma jelentős, az 

állampolgárok nehezen tolerálják e személyek puszta jelenlétét. Legtöbb bejelentés a 

Haszkovó u. 18. és környékéről, valamint a belvárosból érkezik. Hajléktalanok egy 

kisebb csoportja parkokban, eldugott bokrosokban rendezkedik be, a Máltai 

Szeretetszolgálat által felajánlott segítséget nem hajlandóak elfogadni. 

A Felügyelet vezetője havi rendszerességgel részt vesz „Kerekasztal” megbeszélésen a 

Szeretetszolgálatnál, ahol a felmerülő problémák megtárgyalásra kerülnek. A 

hajléktalanokkal szembeni intézkedéseket közösen hajtjuk végre a Rendőrséggel.  

2019. október 31-ig 68 esetben volt szükség a felügyelők részéről hajléktalanokkal 

kapcsolatos anomáliák estén történő beavatkozásra. 

„Hulladék kommandó” 

2019-ben is a felügyelők szemmel tartották a közterületeket, szelektív gyűjtő 

szigeteket, hogy tetten érjék az illegális hulladékelhelyezőket. A gépkocsizó járőrpáros 

rendszeresen ellenőrizte Veszprém város közigazgatási területét, beleértve Csatár 

hegyet, Kádártát, Gyulafirátótot, Csererdőt, Jutas pusztát és Szabadság lakótelepet is. 

A legkritikusabb helyszínnek Csatár bizonyult. Az illegálisan elhelyezett hulladékot 

minden esetben átvizsgálták, többször sikerült bizonyítékot találni a hulladék 

származási helyét illetően. Tettenérés esetén a szemetelő szabálysértők helyszíni 

bírságot kaptak. 
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Üzemképtelen gépjárművek 

Veszprém város közigazgatási területén 112 db érvényes hatósági jelzéssel nem 

rendelkező, állagában folyamatosan romló üzemképtelen jármű volt megtalálható 

közterületen. Üzemképtelennek minősül minden olyan jármű, amely hatósági 

engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem 

vehet részt. Üzemképtelen az a jármű is, amely sérülései miatt alkalmatlanná vált a 

közúti közlekedésre. Ezen gépkocsik nagy számban a Jutas lakótelepen fordultak elő, 

bosszúságot okozva ezzel, az ott élőknek. Rendszeresek a lakosság részéről a 

bejelentések. Minden egyes gépkocsinak igyekszünk megkeresni a tulajdonosát, akiket 

írásban nyomatékosan felszólítunk, hogy gondoskodjon a jármű közterületről történő 

elszállításáról. A felszólítottak több mint fele, rövid időn belül eltávolította járművét. 

November 21-től megkezdtük az üzemképtelen járművek elszállítását, így 20 

parkolóhelyet sikerült felszabadítanunk a lakótelepek parkolóiban. 

Gyepmesteri telep 

Gyepmesteri telep a szabályoknak megfelelően üzemel, hatósági állatorvos 
rendszeresen ellenőrzi. Szoros kapcsolatban állunk a Veszprémi Állatvédő Egyesülettel. 
Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázaton telepünk 3.754.686 Ft összegű 
támogatást nyert, melyből a gyepmesteri telep útjának aszfaltozását meg tudjuk 
valósítani. 
 
Megállapodás értelmében, a gyepmester Eplény mellett Balatonalmádiban, 

Nemesvámoson és Szentgálon is ellátta feladatait. 

2019. október végéig a gyepmesteri telepen 57 kutya, és 7 macska került elhelyezésre. 
38 chippel ellátott eb került vissza gazdájához. 
 
 
 
Hétvégi, ünnepnapi munkavégzések 

A városi rendezvények zavartalan lebonyolításában, helyszínbiztosításokban a 

közterület felügyelők vezénylés alapján 8,10 vagy 12 órás szolgálatot teljesítettek 

írásos elrendelés alapján. 

Március 15-i városi rendezvény,  
Gizella napok,  
Utcazene Fesztivál,  
Augusztus 20-i városi rendezvény,  
Mihály napi Búcsú,  
Október 23-i városi rendezvény,  
Mindenszentek 
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Közterület Felügyeleti Csoport munkája számokban (2019. október 31-i állapot 

szerint) 

Kiszabott szabálysértési bírság: 327 db 

Kiszabott közigazgatási bírság: 465 db 

Figyelmeztetésben részesülők száma: 633 eset 

Szabálysértési feljelentés: 5 esetben 

Lakossági panaszok száma, bejelentések: 617 eset 

Felügyelet hatáskörébe tartozó intézkedések (köztisztasági, útügyi): 170 eset 

Helyszínbiztosítás: 20 alkalommal 

Behajtási engedélyek folyamatos ellenőrzése 

 

A Nyilvántartó Csoport 

A Csoport három fő teljes munkaidőben és egy fő részmunkaidőben (4 órában) dolgozó 
munkatárssal látja el feladatait. 
 
1 fő csoportvezető 
2 fő nyilvántartó ügyintéző 
1 fő térinformatikus 
 
A Nyilvántartó Csoport feladatköre 
 

 a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár 
kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése,  

 gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos 
feladatokat ellátja, 

 ellátja az E-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat. 
 
Térinformatikai rendszer 
 
A térinformatikai rendszer előnyei: 
 

 Az ingatlanokhoz tartozó összes információ egyszerűen elérhető, a naprakész 
adatok jól átlátható és könnyen kezelhető rendszerben állnak rendelkezésre. 

 Pontos és gyors adatszolgáltatás az Önkormányzat ingatlanvagyonát érintő 
vezetői döntések előkészítéséhez.  

 Tervezési feladatok elősegítése, adatszolgáltatás önkormányzati 
beruházásokhoz. 

 A pillanatok alatti adatelérés meggyorsítja, a jól átlátható tartalom pontosabbá 
teszi az ügyfélkezelést, megkönnyíti az ügyintézők munkáját (tetszőleges 
lekérdezések, kigyűjtések, nyomtatás stb.). 

 Egyszerű cím és helyrajzi szám szerinti keresést tesz lehetővé.  
 Egyszerű kezelhetősége miatt, felhasználói oldalon betanítást nem igényel.  
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 Megkönnyíti a közterületi, zöldfelületi gazdálkodási tevékenységet a VKSZ ZRT 
számára. 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő térinformatikai 
rendszer főbb elemei: 
 

 DAT (földhivatali alaptérkép), 
 szabályozási terv,  

 közműhálózatok, 
 ORTOFOTO állomány, 
 választási térkép, 
 A VKSZ ZRT-vel közösen kiépített Városgazda alrendszer moduljai: fizető 

parkolók, parkok, temetők, közterületi eszközök, szemetesek, szobrok - 
díszkutak, síkosságmentesítés, lakossági hulladékürítés, közterület takarítás, 
közlekedési táblák, burkolati jelek, elektromos berendezések, energetika, 
közlekedési műtárgyak, kiskertek, fakataszter, közterület használati engedélyek, 
KRESZ, önkormányzati bérlakások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 
reklámberendezések, szabálysértések, tervezett beruházások, védett épületek, 
vízgazdálkodás, illegális hulladéklerakók, utca - házszámok. 

 
A térinformatikai rendszert elsősorban építéshatósági, városfejlesztési, 
városüzemeltetési, főépítészi, adóhivatali, vagyongazdálkodási feladatok támogatására 
használjuk. A rendszer a Polgármesteri Hivatalon belül minden kolléga számára 
elérhető különböző jogosultsági szinteken. 
 
A csoport 2019. évben végzett térinformatikai rendszerrel kapcsolatos munkájának 
ismertetése: 
 

 Az önkormányzati beruházásokat követően a geodéziai megvalósulási tervek 
bedolgozásra kerülnek az egyesített közműtérkép digitális állományába, illetve 
a változások ezzel egyidejűleg megjelennek a térinformatikai rendszerben is, 
ezáltal a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára elérhetőek a naprakész adatok. 
Ezen túlmenően 2019-ben az önkormányzati tulajdonú óvodák, bölcsődék (14 
db ingatlan) területén külső vállalkozó megbízásával az építményeket, 
burkolatokat, játszóeszközöket, térvilágítást, sportpályákat, kerítést, egyéb 
közterületi tartalmat magában foglaló geodéziai megvalósulási tervek 
elkészítésére került sor. Ezek feldolgozása folyamatos munkát jelentett a 
csoport térinformatikus munkatársának. 

 A Közgyűlés 24/2017.(IX.28.) határozatával elfogadta Veszprém Megyei Jogú 
Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati 
rendeletet. A „rendezési terv” a térinformatikai rendszerben is megjelenítésre 
került. Az évközi módosítások folyamatos átvezetésével a naprakész állapot 
biztosított. 

 Elkezdődött a „Vízelvezető rendszerek” modul adatokkal történő feltöltése. Ez 
az új fólia tartalmazni fogja egy felületen belül a csapadékcsatorna hálózatot, 
árkokat, a Séd patakot, záportározókat. Mivel a külterületi árkok jelenlegi 
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nyilvántartása nem pontos, ezért külső vállalkozó megbízásával ezek felmérésre 
kerülnek. 

 A Fakataszter adatfeltöltése a korábbi években már megkezdődött. Ez a munka 
2019-ben is folytatódott, 2600 db fa felmérésére került sor külső vállalkozó 
megbízásával. Ez a geodéziai bemérést és a fa adatlapjának kitöltését jelentette 
(meghatározásra kerül a fajtája, kora, méretei, egészségi állapota stb). Az 
érintett területek: önkormányzati tulajdonú intézmények területe, az új 
kerékpárutak melletti területek, valamint felmérésre kerültek a botanikai 
ritkaságok. Az adatok a térinformatikai rendszerben is elérhetők. 

 
GPS műszer 
 
2016-ban beszerzésre került egy GeoMax Zenith35 RTK GNSS típusú földmérésben 
használatos GPS műszer. Ennek segítségével külső vállalkozó igénybevétele nélkül is 
meghatározható az illegális hulladék lerakók helye, az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok esetleges elbirtoklása. Tervezési feladatokhoz geodéziai mérések 
végezhetők, közműalap térkép pontosítására is lehetőséget ad. 
Az év során több alkalommal végzett a csoport a Városfejlesztési Iroda által koordinált 
tervezési feladatokhoz szükséges geodéziai méréseket Veszprém város területén. 
 
Közműnyilvántartás 
 
A közmű üzemeltetők által félévente átadott szakági nyilvántartások, illetve az 
ingatlan-nyilvántartási térkép Földhivatal által térítés ellenében negyedévente 
szolgáltatott változásainak frissítése a térinformatikai rendszerben megtörtént. 
 
E-közmű rendszer 

 
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) 
kormányrendelet határozza meg a közművezeték-üzemeltetőkre vonatkozó 
adatszolgáltatási szabályokat. 
VMJV Önkormányzata két szakág tekintetében regisztrált közművezeték- 
üzemeltetőként az e-közmű rendszerben: csapadékcsatorna, illetve önkormányzati 
tulajdonú közvilágítás hálózat. 
Az E-közmű rendszer felé történő adatszolgáltatást a csoport térinformatikus 
munkatársa végzi. Ez a feladat a két szakági nyilvántartás digitális állományának 
naprakész vezetését jelenti AutoCad programban (új építés, hálózat megszűnés, 
áthelyezés stb.), valamint az előállított állományok feltöltését a kormányrendelet 
előírásainak megfelelően a központi rendszerbe.  
 
Építmény nyilvántartás 
 
Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Mencshely, Barnag, Bánd, Vöröstó, Veszprémfajsz, 
Hidegkút, Tótvázsony, Nagyvázsony, Pula, Hárskút, Márkó, Hajmáskér, Sóly, Herend, 
Szentgál, Veszprém települések építmény-nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos 
munka az évről évre változó jogszabályi környezet mellett 2019-ben is folytatódott, az 
ezzel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások határidőre teljesültek: 
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 új épületek építési engedélyeiről havi, illetve éves,  

 lakás, üdülő használatbavételi engedélyek vonatkozásában folyamatos és éves, 
 lakás megszűnés – folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség.  
 

Ingatlanvagyon Kataszter 
 

 Az önkormányzati Ingatlanvagyon kataszter vezetése folyamatos feladat. 
(eladás, új tulajdonba kerülés, könyv szerinti bruttó érték változás, telekhatár-
rendezés, megosztás stb.)  

 Az éves statisztikai adatszolgáltatás az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan vagyonról 2019. március 20-án teljesült. 

 VMJV Önkormányzata csatlakozott az ASP (Application Service Provider) 
rendszerhez, amelynek része a Vagyonkataszteri szakrendszer is.  
2017-ben beszerzésre került a Forrás program Vagyonkataszteri alrendszere, a 
továbbiakban ezen program segítségével történik az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok vagyonkataszterének vezetése.  
Az adatok migrálása befejeződött, a 2018. év végi statisztikai adatszolgáltatás 
már az új rendszerben történt. A pénzügyi nyilvántartás és a vagyonkataszteri 
értékadatok egyeztetése, az ún. „betétlap szintű egyezés” megteremtése 
befejeződött. 

 Tovább folytatódott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlan-
nyilvántartási adatainak javítása. Az újonnan önkormányzati tulajdonba került 
Pajtakerti utcák megnevezésének „helyi közút”-ra történő módosítása 
átvezetésre került. A változások az ingatlanvagyon katasztert is érintették. 
 

Hivatalon belüli adatszolgáltatás: 
 

 Nem hiteles tulajdoni lapok szolgáltatása a Takarnet földhivatali rendszerből a 
Polgármesteri Hivatal Irodái számára. 

 Városfejlesztési Iroda részére térképek, adatok biztosítása.  
 
Egyéb statisztikai adatszolgáltatások: 
 

 „Helyi közutak és hidak adatai” statisztika  
 Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetét nyilvántartó 

Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-
elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015 (XII.08) 
Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás a településre vonatkozóan 
április 30-ig teljesült. 

 

 

 


