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Nagy Piroska, a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és kérte, hogy az ülés
elején hallgassák meg Dr. Strenner Zoltán képviselı úr megemlékezését Vereskuti
Béla volt képviselı, jelenleg külsı szakértı sajnálatos halálával kapcsolatosan.
Dr. Strenner Zoltán: Sajnos Vereskuti Béla volt képviselıtárs meghalt, 61 éves volt.
Pénteken lesz a temetése a Vámosi úti temetıben. El kell, hogy mondja, hogy
Vereskuti úr rendes ember volt, kéri, aki teheti vegyen részt a temetésen és rója le
részvétét.
Nagy Piroska kérte jelenlévıket, hogy egy perces néma felállással róják le
tiszteletüket Vereskuti Béla volt képviselı úr halálával kapcsolatban.
A Bizottság tagjai és jelenlévık egy perces néma felállással emlékeztek és róták le
tiszteletüket az elhunyt Vereskuti Béla felé.
Ezt követıen Nagy Piroska, a Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából 6 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Mihályi Balázs külsı
szakértı úr jelezte, hogy várhatóan nem tud részt venni a Bizottság ülésén.
Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a kiküldött meghívóban szereplı 10. napirendi pont:
A.) Döntés a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú komplex telep-program pályázat
benyújtásáról, B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat
benyújtásához kötendı Konzorciumi megállapodás elfogadása a mai ülésen nem
kerül megtárgyalásra. Ezen napirend is a 2012. március 27-én tartandó rendkívüli
bizottsági ülésre kerül beterjesztésre. A tájékoztatót követıen Nagy Piroska
javaslatot tett a bizottsági ülés napirendjére vonatkozóan a meghívottak, valamint
Némedi Lajos alpolgármester úr kérését figyelembe véve.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

45/2012. (III. 21.) sz. határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2012. március 21-én tartandó ülésének
napirendjérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. A Balaton Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerzıdés módosítása
2. Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek hasznosítása
vonatkozásában
3. Elızetes döntés a térfigyelı kamerák üzemeltetésérıl
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4. Döntés a közoktatási intézmények átszervezésérıl
5. A Kolostorok és Kertek Kft-vel kötött megállapodás módosítása
6. Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására
7. Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének korszerősítését és
bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.2-11/1 „Az értelmi fogyatékos
személyek ellátásának fejlesztése Veszprémben”
8. Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának jutaspusztai
kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP – 3.4.1.B-11/1 „ A gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
9. Döntés a „VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft 2012.
évben esedékes törzstıke-leszállításáról és üzletrészének eladásáról
10. A.) A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött megbízási
szerzıdés módosítása
B.) Szerzıdéskötés a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft-vel a térségi desztináció
menedzsment pályázat végrehajtása érdekében
11. A.) Civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B.)A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
12. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása
13. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési eljárásának
megindításáról
14. A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház (1965/32
hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre történı kijelölése
15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemesvámos Község
Önkormányzata között „Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése”
tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás módosítása
16. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei pályázati
tevékenységérıl 2011-2012. években
17. A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
18. Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A Balaton Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerzıdés
módosítása
Némedi Lajos alpolgármester úr, mint elıterjesztı nem kívánt kiegészítést tenni
az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Csima László, a Balaton Volán Zrt vezérigazgatója tájékoztatta a Bizottság
tagjait és jelenlévıket, hogy 2012. április 1. napjától megszőnik az
Önkormányzatok helyi tömegközlekedési ármegállapító jogköre. Ennek
következtében az Önkormányzat és a Balaton Volán Zrt között létrejött
Közszolgálati szerzıdést módosítani szükséges, mivel a törvényi elıírásnak
megfelelıen az Önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben határozhatja meg
a díjakat, pótdíjakat, díjalkalmazási feltételeket. Amennyiben az Önkormányzat
nem határozza meg a Közszolgáltatási szerzıdésben ezen díjakat, úgy a
szolgáltatás szabadárassá válik.
Baumgartner Lajos: Elmondta, hogy a Valeo-ban járva a cég részérıl jelezték
azon gondjukat, miszerint a Balaton Volán rugalmatlan a személyszállítással
kapcsolatban. Jelezték, hogy vállalnák a Volán támogatását a szállítás
tekintetében, mivel szeretnék, ha a dolgozók közlekedése biztonságos lenne.
Meg kell jegyezni, hogy nagy létszámról, ezres emberállományról van szó a Valeo
esetében. Van-e lehetıség a Valeo és a Volán közötti tárgyalásra?
Kórosi Tibor: A szerzıdést hosszabb távra köti meg az Önkormányzat és a
Volán. A lakossági fórumokon sok kritika hangzik el a Volán szolgáltatásával
kapcsolatban. Kérdése, mennyire megalapozott a kritika? Mit tesz a Volán annak
érdekében, hogy ez megszőnjön? 1994-ben átlagosan 15,4 éves volt a
gépkocsiállomány, jelenleg túlkoros. Milyenek ezen túlmenıen a technikai
feltételek, pl. környezetbarát motor, stb.? Az Önkormányzat maga állapítja meg a
jegyárakat. Lehet-e tudni, hogy Veszprém a hasonló városok közül hol áll a
jegyárakat tekintve?
Csima László: Baumgartner úr felvetésére válaszolva elmondaná, hogy nem
tudott a Valeo gondjáról, nem jelezték levélben a Volán felé. Eddig csak a Balluff
jelezte utazással kapcsolatos gondjait. El kívánja mondani, hogy az érintett
részen három nagy cég helyezkedik el, mindenkit más szállít. A Volán örömmel
vállalná a szállítást, de sorozatban elvesztik a pályázatokat, aminek egyik oka,
hogy általában nem helyben döntenek a pályázatról. Fel fogják venni a
kapcsolatot a cégekkel. Kórosi úr felvetésére válaszolva a közszolgálati
szerzıdés 2012. december 31-én megszőnik. A gépkocsiállomány átlagosan 19
éves, jelenleg nincs új csak használt autóbusz. Azonban el kívánja mondani,
hogy 2001-ben elsıként tértek át a környezetbarát, ún. zöldmotor használatára,
valamint az állomány 33 %-a alacsonypadlós, ezzel is segítve az utazóközönség
igényeinek kielégítését. Annak, hogy nincs új busz a forráshiány az oka. A Volán
köztudottan két éve veszteséges, addig az elsı öt között volt. A veszteséges
gazdálkodás oka többek között az, hogy a tömegközlekedés finanszírozása nem
elég a költségekre. Kevés az önkormányzati támogatás, ebben az évben is
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kevesebbet kap a Volán az Önkormányzattól, mint a tavalyi évben. További ok az,
hogy a korábbi, tíz évvel ezelıtti 24 ezres létszámhoz képest 14 ezret szállítanak
jelenleg, viszont a megtett km nem csökkent az évek során. A veszteség
csökkentése érdekében változtatni kellene a kedvezményrendszeren – nyugdíjas
bérlet, tanulóbérlet –, ami nem önkormányzati hatáskör. Esetleg több
önkormányzati támogatás lenne szükséges, vagy a járatsőrőséget kell
csökkenteni.. A jegyárakkal kapcsolatban elmondaná, hogy az összvonalas bérlet
3 %-kal magasabb a többi városban alkalmazott díjtétel átlagánál, míg a többi
kevesebb, 97 %-os az átlaghoz képest. Egyes családok esetében kevés a pénz,
ezért nem használják a tömegközlekedést, de meg kell említeni azt is, hogy
sokan közlekednek gépkocsival. Kéri a Bizottság tagjait, hogy támogassák a
Volánt. Nem szeretne borúlátó lenni, de egyre több a likvid probléma, mint pl. a
BKV esetében. 2006 óta nem változik semmi. Az Áfa-val csökkentve lettek a
tanuló és nyugdíjas bérlettámogatások megállapítva, azonban ez a 2 % is sokat
jelent. Még meg kívánja jegyezni, hogy a Volán 93 %-ban állami tulajdonban van.
Nagy Piroska: Fel kívánja hívni a figyelmet, hogy 2012. április 1-tıl megszőnik az
Önkormányzat ármegállapító jogköre. A Közszolgálati szerzıdés 17/6. pontja
alapján a Közszolgálati szerzıdés lejárta elıtt 6 hónappal pályázatot kell kiírni. A
szállítási szolgáltatásra vonatkozó törvényjavaslat elfogadását követıen
szándékoznak-e egy munkacsoportot létrehozni e tárgyban?
Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag elhagyta a tárgyalótermet.
Némedi Lajos: Csima László vezérigazgató úrral és Józsa Tamás kabinetfınök
úrral már dolgoznak a majdan megkötendı szolgáltatói szerzıdés elıkészítésén.
A hivatkozott 6 hónap a közbeszerzési eljárás lefolytatására szolgál, de lejárat
elıtt EU-s elıírás betartása érdekében már 12 hónappal közzé kellett tenni egy
tájékoztatót.
Mivel a Bizottság tagjai részérıl több kérdés, észrevétel nem merült fel, Nagy
Piroska kérte a tagokat, hogy szavazzanak az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

46/2012. (III. 21.) sz. határozata
„A Balaton Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerzıdés módosítása”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „A Balaton Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási
szerzıdés módosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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2. Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek
hasznosítása vonatkozásában
Zsiborácsné Petró Mária annyit kívánt elmondani, hogy teljes körő tárgyalás volt
a két fél között. A Pannon Egyetemre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint
az Önkormányzatra, ennek értelmében a helyiségek csak eseti rendezvényekre
vehetık igénybe, mivel egyébként pályáztatni kell a bérletet. Azonban, ha valaki
megnézi az elıterjesztésben szereplı helyiségeket láthatja, hogy azok tartós
bérletre nem alkalmasak.
A Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így szavazásra került sor.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

47/2012. (III. 21.) sz. határozata
az „Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a rendezvényhelyszínek
hasznosítása vonatkozásában” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Együttmőködés a Pannon Egyetemmel a
rendezvényhelyszínek hasznosítása vonatkozásában” szóló elıterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán visszaérkezett a tárgyalóterembe.

3. Elızetes döntés a térfigyelı kamerák üzemeltetésérıl
Kórosi Tibor: : Örvendetesnek tartja a térfigyelı kamerák elhelyezését. Van-e
lehetıség a napközbeni figyelésre, a rendszerességre?
Dr. Zombor-Marx Helga: Lehetıség van, de komoly ráfordítást igényel. Kb. 3
évvel ezelıtti felmérés alapján éves szinten mintegy 13 millió forint költséggel
járna, mivel a kamerákat csak rendır, vagy nyugdíjas rendır figyelheti. Ez a
költség az ı költségeiket fedezné, 24 órás szolgálatot figyelembe véve.
Kórosi Tibor: Az Országos Polgárır Szövetség köztestületté alakult át, új
jogosítványokat kapott ez által. Felajánlaná a polgárırök részvételét, mivel a jogi
szabályozás változásával a polgárırök is részt vehetnek ilyen megfigyelésben.
Amennyiben a Rendırség igényt tart rá, a polgárırök részt vesznek ebben.
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Dr. Zombor-Marx Helga: Megköszönte a felajánlást és továbbítani fogja az
illetékes helyre.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem vetıdött fel, így a
Bizottság Elnöke szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

48/2012. (III. 21.) sz. határozata
az „Elızetes döntés a térfigyelı kamerák üzemeltetésérıl”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Elızetes döntés a térfigyelı kamerák üzemeltetésérıl”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.

4. Döntés közoktatási intézmények átszervezésérıl
Szauer István tájékoztatta jelenlévıket, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság ülésén észrevételként elhangzott az elıterjesztés címe, miszerint
„döntés”, azonban csak elızetes véleményezésrıl van szó. Annyit kívánt ezzel
kapcsolatban elmondani, hogy a határozati javaslat 4. pontjában is szerepel, hogy
ez elızetes anyag, döntés majd májusban várható.
A Bizottság tagjai részérıl kérdés, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem merült fel, így Nagy Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

49/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Döntés közoktatási intézmények átszervezésérıl”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Döntés közoktatási intézmények átszervezésérıl”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását
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5. A Kolostorok és Kertek Kft-vel kötött megállapodás módosítása
A Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság Elnöke
szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

50/2012. (III. 21.) sz. határozata
„A Kolostorok és Kertek Kft-vel kötött megállapodás módosítása”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „A Kolostorok és Kertek Kft-vel kötött megállapodás
módosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását

6. Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására
Nagy Piroska: Az Önkormányzat 2012-ben is fontos feladatának tekinti a Civil
Ház program mőködését és a civilek segítségnyújtását. Ez fontos, mind a közéleti
demokrácia, mind pedig a részvételi demokrácia nevében. Biztos benne, hogy azt
a támogatást, amit az Önkormányzat nyújtott eddig is megfelelıen használta a
Civil Ház. Támogatja az elıterjesztés elfogadását.
A Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság Elnöke
szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

51/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Megállapodás a Civil Ház program mőködésének biztosítására”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Megállapodás a Civil Ház program mőködésének
biztosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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7. Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének
korszerősítését és bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP3.4.2-11/1 „Az értelmi fogyatékos személyek ellátásának
fejlesztése Veszprémben”
Brányi Mária annyit kívánt elmondani, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
tartottak lakossági fórumot, ahol a lakosság egyértelmően támogatta a pályázat
benyújtását.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem
merült fel, így szavazásra került sor.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

52/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézményének
korszerősítését és bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP-3.4.2-11/1
„Az értelmi fogyatékos személyek ellátásának fejlesztése Veszprémben”
tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Döntés az Éltes Mátyás Fogyatékos Nappali
Intézmények korszerősítését és bıvítését célzó pályázat benyújtásáról – TIOP3.4.2-11/1 „Az értelmi fogyatékos személyek ellátásának fejlesztése
Veszprémben”” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának
jutaspusztai kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP3.4.1.B-11/1 „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Veszprémben”
Brányi Mária: E témában is tartottak lakossági fórumokat. Az egyik fórumot a
Családsegítı Központ Mikszáth K. utcai épületében, ahol pozitívan fogadták a
pályázat benyújtását. A másik lakossági fórum Jutaspusztán volt, ahol nem
igazán örültek. Elmondták negatív tapasztalataikat, valamint elıítéleteiket.
Azonban az Önkormányzat – a lakossági ellenérzés ellenére – sok családon tud
segíteni e pályázat kapcsán.
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Nagy Piroska: Jónak tartja a pályázatot. Ezáltal a rászoruló családok kertes
helyre költözhetnek, ahol esetlegesen gazdálkodhatnak. Csodálkozik az emberek
ellenérzésén e témában. A pályázat 25 fıre tervezett, 6 szobás épület, mely a
mostani igénynek felel meg. Kérdése, ha többen lesznek van-e lehetıség a
bıvítésre?
Brányi Mária: Több helyre is szükség lenne, de ebben a kérdésben inkább felkéri
Mészáros Éva csoportvezetıt, hogy tájékoztassa a Bizottságot. Szigorú
kritériumrendszerhez kötik a programban való részvételt. Arra törekszenek, hogy
elsısorban a Veszprémieken segítsenek ez által a beruházás által.
Mészáros Éva: Elmondta, hogy a Pápai u. 37. szám alatti épület 40 férıhellyel
készült, melyre nem volt igény. Igazából e körben nem személyekben, hanem
családokban kell gondolkodni. Úgy tőnik a tervezett férıhely elegendı, valamint
korszerőbb körülmények biztosíthatók, mint a jelenlegi helyen, továbbá ekkora
létesítményre elegendı a megpályázható összeg.
Baumgartner Lajos: A megvásárolni kívánt terület korábban a Veszprém Zrt
tulajdona volt, tulajdonképpen az Önkormányzat a saját cégétıl vásárol ingatlant,
melyet már régóta próbálnak eladni. Támogatandónak tartja a pályázatot. A
mőködéssel kapcsolatban az lenne a kérdése, hogy a családok hogyan járulnak
hozzá?
Mészáros Éva: A pályázat 100 %-os támogatottságú, a mőködtetés viszont már
az Önkormányzat feladata. A fenntartási költség a normatívából, valamint az
intézményi térítési díjból tevıdik össze. Az intézményi térítési díj összege a
normatíva levonása után kerül kiszámolásra, önköltség – normatíva = intézményi
térítési díj. A személyi térítési díj a család bevételének egy gyermek esetén 25 %át, 2 vagy több gyermek esetében az 50 %-át nem haladhatja meg. Az
intézményvezetı javaslatára elkezdtek egy úgynevezett elıtakarékosságot. A
családok egy minimum összeggel kezdik az elıtakarékosságot, mely segítség
lehet részükre akkor, amikor megszőnik az intézményi elhelyezésük. Az
intézményi elhelyezés 1-2 hó, maximum félév lehet. Az elıtakarékosság segítheti
az önálló életvitel elkezdését, illetve folytatását.
Scher Ágota: Az intézményi térítési díj összege önkormányzati rendeletben lett
meghatározva február hónapban.
Mészáros Éva: Még annyit kívánt elmondani, hogy a pályázat útján megépítendı
épület költségmegtakarítást eredményezne a fenntartás terén.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, így a
Bizottság tagjait szavazásra kérte Nagy Piroska, a Bizottság elnöke.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

53/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti Otthonának
jutaspusztai kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP-3.4.1.B-11/1 „A
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Pápai u. 37. sz. alatti Családok Átmeneti
Otthonának jutaspusztai kiváltását célzó pályázat benyújtásáról – TIOP-3.4.1.B11/1 „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémbe” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

Nagy Piroska, a Bizottság elnöke javasolta a Bizottság tagjai részére, mivel az
Alpolgármester Asszony részt vesz az ülésen, azokat a napirendeket vegyék sorra,
melyek esetében az Alpolgármester Asszony az elıterjesztı.
A Bizottság tagjai egyetértettek a javaslattal.

9. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek
elidegenítési eljárásának megindításáról
Brányi Mária: Kéri a Bizottság támogatását az elıkészítı munkák megindítása
érdekében. Az elıterjesztés egy folyamat elindításához ad felhatalmazást, mely
elısegítheti a bevételhez jutást. Fontos, hogy idıben értékbecslés és szakértıi
vélemény álljon az Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy az
ingatlanértékesítésre betervezett elıirányzatot az Önkormányzat teljesíteni tudja.
Az elıterjesztésben többféle vagyoni csoportot határoztak meg. Garantált bevételt
jelenthet ez a csoport, azonban rugalmasan kell kezelni. Több ingatlannal
kapcsolatban visszapótlási kötelezettség áll fenn.
Baumgartner Lajos: Örül az elıterjesztésnek, fontos az intézmények áttekintése
a költségvetés szőkös kerete miatt. Az intézményekben kevés a diák, fıleg a
Dohnányi Szakközépiskolában. Célszerőnek tartja az iskola áthelyezését.
Nagy Piroska: Az elıterjesztésben szereplı vagyon egy üzleti vagyon, nagyobb
bevételt lehet elérni vele. Jó lenne, ha lenne rá fizetı kereslet.

A Bizottság részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem
merült fel, így a Bizottság tagjai szavaztak.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

54/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek elidegenítési
eljárásának megindításáról”
tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága „Döntés egyes korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek
elidegenítési eljárásának megindításáról” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.

10.A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található
mőhelyház (1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső
ingatlan) értékesítésre történı kijelölésérıl
Dr. Strenner Zoltán: A hétfıi Közjóléti Bizottság ülésén az Igazgató úr nem volt
boldog az elıterjesztés kapcsán. Nem örülnek neki, kérésük, hogy rosszabb
körülmény ne legyen. A Közjóléti Bizottság nem vett részt az elıkészítésben, de
lobbizni fog annak érdekében, hogy jobb helyre kerüljön a mőhely. Kérdése, hogy
ugye így lesz? Egyetért azzal, hogy a költségvetés terén rossz a helyzet, ha vevı
van, el kell adni. Bízik abban, hogy sikerül jó megoldást találni.
Brányi Mária: Nem egyszerő a helyzet. Több szempontból is fontos a Locargó
városban történı megtartása /iparőzési adó, munkahely, stb./. Ha megfelelı
pályázatot nyújt be, a feltételeket elfogadva, akkor az jó az Önkormányzatnak. A
város fontosnak tartja, hogy a mőhelyház funkció változatlanul meglegyen. Ebben
a témában egyeztetnek a Színházzal – ingatlanértékesítési pályázat – a
megfelelı ajánlat érdekében. Egyenlıre még nincs megfelelı hely, azonban
szerencse, hogy nem azonnal kell egy másik helyet találni. Az Önkormányzat
elıtt ismertek az igények, továbbá kompromisszum kész az Igazgató úr. A
Színház partner ez ügyben. Jelenleg a mőhelyház rossz helyen van, de lesz
megoldás a vállalkozás megtartására, valamint a mőhelyház jó helyen történı
elhelyezésére.
Mivel több kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban nem merült fel, a
Bizottság tagjai szavaztak.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

55/2012. (III. 21.) sz. határozata
„A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton található mőhelyház
(1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan) értékesítésre
történı kijelölésérıl” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta a „A Petıfi Színház használatában álló, Házgyári úton
található mőhelyház (1965/32 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezéső ingatlan)
értékesítésre történı kijelölésérıl” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

11.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemesvámos
Község Önkormányzata között a „Nemesvámos-Veszprém
közötti kerékpárforgalmi út kiépítése” tárgyban létrejött
együttmőködési megállapodás módosítása
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így a Bizottság
elnöke szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

56/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemesvámos Község
Önkormányzata között a „Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi
út kiépítése” tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás
módosításáról” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei jogú Város Önkormányzata és
Nemesvámos Község Önkormányzata között a „Nemesvámos-Veszprém közötti
kerékpárforgalmi út kiépítése” tárgyban létrejött együttmőködési megállapodás
módosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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12.Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységérıl 2011-2012. években
Brányi Mária: Érdemes megnézni az azonos intézménycsoportokon belül a
pályázati aktivitást. Fel kell hívni az intézmények figyelmét is, hogy érdemes
pályázni. Az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy sok pályázati forrás nyerhetı el, akár
intézményi, akár önkormányzati szinten. Úgy ítéli meg, hogy színvonalas munkát
végeznek.
Nagy Piroska: Az elıterjesztés 39. oldalán található összesítı táblázatból is
kitőnik, hogy sikeresen pályáztak az Önkormányzat intézményei, gazdasági
társaságai, valamint az Önkormányzat.
Mivel a Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem merült fel, a Bizottság elnöke
kérte a Bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

13. A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét
megalapozó együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Samu Imre nyugállományú ezredes: Annyit kívánt elmondani, hogy az
elıterjesztéssel, a megállapodással kapcsolatban mindent átbeszéltek, ezáltal a
további üzemeltetés megoldott lesz.
Brányi Mária: Az elıterjesztéshez két szerzıdéstervezet tartozik, pontosabban
egy együttmőködési megállapodás, valamint egy bérleti szerzıdés-tervezet a
Minisztérium és az Önkormányzat között. Az elıterjesztést a Minisztérium
kérésére tárgyalja az Önkormányzat. A bérleti díjról még nincs megállapodás. A
legutóbbi elıterjesztésben már jelezte az Önkormányzat egy jelképes, 12.000.Ft/év bérleti díj összegét, minden költséget átvállalva. Ez ügyben a Polgármester
úr levelet írt a Miniszter úrnak, mivel az İ jóváhagyása szükséges a bérleti díjjal
kapcsolatban. Ez a hozzájárulás még nem érkezett meg. A tárgyalások folyamán
nézetkülönbség alakult ki a Minisztérium jogásza, valamint közte az ügyben, hogy
a bérleti szerzıdés-tervezetbe kerüljön be az Önkormányzat által jelképesen
felajánlott bérleti díj. Azonban úgy gondolja, hogy amíg a Miniszter úr nem
válaszol a levélre, addig az összeget nem kell beleírni, mivel az még változhat.
Egyenlıre abban kéri a Bizottság támogató döntését, hogy a bérleti szerzıdés
szövegét fogadja el, egyben javasolják a 12.000.- Ft/év bérleti díj elfogadását.
Külön bizottsági döntést kér az ügyben, amennyiben a pozitív döntés megérkezik,
felhatalmazza elıterjesztıt, hogy a Közgyőlés elé terjessze és hatalmazza fel a
polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására.
Nagy Piroska: Dr. Dénes Zsuzsanna jegyzıi fıtanácsadó asszonytól kérdezi,
hogy a Bizottság hozhat-e olyan elızetes döntést, miszerint a Miniszter úr bérleti
díjat jóváhagyó válasza esetén javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra, valamint a
polgármester felhatalmazását a szerzıdés aláírására.
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Dr. Dénes Zsuzsanna: A Közgyőlésnek mindenképp újra kell tárgyalnia az
elıterjesztést. A Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy elıkészítse a
polgármester által majdan aláírandó szerzıdést.
Nagy Piroska: Javaslatot tehet a Bizottság?
Dr. Dénes Zsuzsanna: Javaslatot tehet, de a Közgyőlésnek újra kell tárgyalnia.
Brányi Mária: Javasolja, hogy a Bizottság támogassa a szerzıdés szöveges
részét. Amennyiben a Miniszter úrtól megérkezik az Önkormányzat javaslatának
elfogadására vonatkozó válasz, akkor javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra a
bérleti szerzıdés-tervezetet.
Nagy Piroska: Kéri a Bizottság állásfoglalását abban, hogy az elıterjesztéshez
tartozó együttmőködési megállapodást támogassa. Továbbá a Bizottság tegyen
javaslatot a határozati javaslat kiegészítésére: amennyiben a támogató levél
megérkezik, javasolja a bérleti szerzıdés elfogadását a Közgyőlésnek.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

57/2012. (III. 21.) sz. határozata
A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó
együttmőködési megállapodás jóváhagyását támogató határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „A veszprémi HEMO önkormányzati tulajdonba vételét
megalapozó együttmőködési megállapodás jóváhagyása” tárgyú elıterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását azzal a
kiegészítéssel, hogy amennyiben a Honvédelmi Minisztériumból a bérleti díjjal
kapcsolatos támogató levél megérkezik az Önkormányzathoz a Bizottság
javasolja a bérleti szerzıdés elfogadását a Közgyőlésnek.

Határidı: 2012. március 29., illetve folyamatos
Felelıs: Nagy Piroska, a Bizottság elnöke a Közgyőlés tájékoztatásáért
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14.Döntés a „VRIC” Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Nonprofit Kft 2012. évi törzstıke leszállításáról és elızetes
döntés az Önkormányzatot a Kft társasági vagyonából megilletı
üzletrész adásvétel jogcímén történı átruházásáról
Baumgartner Lajos: Köszöni az ügyvezetı igazgató tevékenységét. Örvendetes,
hogy önkormányzati támogatás nélkül eddig jutott a Kft. Úgy tőnik, hogy ezzel
megoldódik a Kft további sorsa, ennek ellenére rossz, hogy az Önkormányzat ki
lép belıle.
Sztojalovszky Béla megköszönte az Önkormányzat rugalmasságát a megoldás
érdekében.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

58/2012. (III. 21.) sz. határozata
a „Döntés a „VRIC” Veszprémi Regionális Innováció Centrum Nonprofit Kft
2012. évi törzstıke leszállításáról és elızetes döntés az Önkormányzatot a
Kft társasági vagyonából megilletı üzletrész adásvétel jogcímén történı
átruházásáról” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „VRIC” Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Nonprofit Kft 2012. évi törzstıke leszállításáról és elızetes döntés az
Önkormányzatot a Kft társasági vagyonából megilletı üzletrész adásvétel
jogcímén történı átruházásáról” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlésnek.

15.A.) A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött
megbízási szerzıdés módosítása
B.) Szerzıdéskötés a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft-vel a
térségi desztináció menedzsment pályázat végrehajtása
érdekében
Dr. Lırincz Katalin: Három dolgot kíván elmondani az elıterjesztéssel
kapcsolatban. A Kft-t 2009-ben 4 tulajdonos alakította. A törzstıke arányában
kötött szerzıdést cégekkel információ és marketing tevékenység támogatására.
Ezen támogatás jelentıs része továbbkerül a TDM-hez történı csatlakozás
révén. A tulajdonosokkal egyeztetve történt a csatlakozás, remélve, hogy az
üzemeltetési költség tovább csökken, és ez által az évek óta fennálló 3 MFt-os
hiány kiegyenlítésre kerül.
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Baumgartner Lajos: A Tulajdonosi Bizottság hagyja jóvá a Kft üzleti tervét.
Ezzel kapcsolatban felhívná a figyelmet, hogy a Bizottság nem igazán támogatja
a mínuszos üzleti tervet. Gondolja, hogy erre Czaun Elnök úr is felhívja a Kft
figyelmét.

A Bizottság részérıl több kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság
elnöke kérte a tagokat, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

59/2012. (III. 21.) sz. határozata
a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megbízási
szerzıdés módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta az „A.) A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft-vel megkötött megbízási szerzıdés módosítása” tárgyú elıterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyőlés részére a Veszprémi Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerzıdés módosítására vonatkozó határozati
javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

60/2012. (III. 21.) sz. határozata
a térségi TDM projekt vállalkozási szerzıdésének jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta az „B.) Szerzıdéskötés a Veszprémi Turisztikai
Nonprofit Kft-vel a térségi desztináció menedzsment pályázat végrehajtása
érdekében” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlés részére a
térségi TDM projekt vállalkozási szerzıdésének jóváhagyására vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
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16.A.) A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B.) A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Dr. Dénes Zsuzsanna: Az elıterjesztés elkészítésére jogszabályi kényszer miatt
került sor, azokat a rendeleteket, melyek önkormányzati támogatásokat
tartalmaznak, vagy olyan támogatást, mely tulajdonképpen ellenérték nélküli
vissza kell vonni. A nemzeti vagyonról szóló törvény azt mondja ki, hogy
önkormányzati vagyont ingyenesen akkor lehet átruházni, ha erre a törvény
lehetıséget ad. A civil törvény lehetıséget ad arra, hogy támogassa az
önkormányzat a szervezeteket, de ehhez új rendelet megalkotására van
szükség, mivel a korábbi, támogatásokról szóló rendelet tartalmából csak a civil
szervezet támogatása maradt meg. Az új rendelet a Pénzügyi Bizottságot is
érinti, mivel eddig a Bizottság hagyta jóvá a Választókerületi Keretre benyújtott
igényeket, melybıl 40 %-ot a civileknek nyújthattak. Az új rendelet alapján a 40
%-os keretrıl a Polgármester úr dönthetne, ezáltal rugalmasabban juthatnának
támogatáshoz és jobban ellenırizhetıvé válik az, hogy ne kaphassanak
esetlegesen duplán támogatást. A Választókerületi Keret 60 %-áról továbbra is a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt, de ennek szabályozása az SZMSZben történik. A B.) részhez tartozó rendeletben a közmővelıdési intézmények,
illetve a Kabóca Bábszínház esetében pontosításra kerül sor.
Baumgartner Lajos: A Polgármester úr által jóváhagyott igényekrıl kaphat-e a
Bizottság tájékoztatást?
Dr. Dénes Zsuzsanna: Mindenesetben a Közgyőlés elıtt az átruházott döntések
között tájékozódhatnak a Képviselık a jóváhagyott igényekrıl.
Nagy Piroska: Az elıterjesztés 3. oldalán szerepel, hogy „A pályázati eljárás
nélkül kérelemre nyújtható támogatások esetében a döntést a polgármester
hozhatja meg.” Ezzel a kitétellel nem fordulhat-e elı, hogy esetlegesen dupla
támogatásban részesül egy-egy szervezet? Egyszer a civil alap terhére, máskor
rendezvényre, vagy kiadványra a képviselıi keret terhére?
Dr. Dénes Zsuzsanna: A rendelet 11. §-a pontos megfogalmazást tartalmaz
erre. Ugyanakkor a Választókerületi Keret 40 %-ának felosztására a képviselı a
civil pályázat lebonyolítását követıen tehet javaslatot. A 2010-es és már a 2006os rendeletben is szerepelt az „önhibáján kívül” megfogalmazás, ez a civil
szervezetek részére egy engedmény.
A Bizottság részérıl több kérdés, vélemény nem merült fel, így a Bizottság
elnöke szavazásra kérte a tagokat.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

61/2012. (III. 21.) sz. határozata
„A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyőlés részére a civil szervezeteknek nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

62/2012. (III. 21.) sz. határozata
„A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „A közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyőlés részére a közmővelıdésrıl és a mővészeti
tevékenység támogatásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

17.Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet,
valamint a lakóépületek energiatakarékos felújításának
támogatásáról szóló 27/2006. (V. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Dr. Dénes Zsuzsanna: A szöveges rész 2. oldalán pontatlan a megfogalmazás
a civil szervezetnek nyújtható támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
esetében, ez a Közgyőlés elé kerülı elıterjesztésben már javításra kerül.
Továbbá pontosításra kerül az elsı lakáshoz jutók részére nyújtható,
visszatérítendı kölcsönrıl szóló rész is, mivel az kamatmentes.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

63/2012. (III. 21.) sz. határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.
31.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.
24.) önkormányzati rendelet, valamint a lakóépületek energiatakarékos
felújításának támogatásáról szóló 27/2006. (V. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a lakóépületek
energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2006. (V. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyőlés részére a rendelet-tervezet elfogadását.

18.Egyebek
Baumgartner Lajos: Az intézményi pályázatokról szóló elıterjesztéshez
visszatérve javasolná egy olyan bizottsági határozat meghozatalát, miszerint ha
az intézmény plusz forrásigényt jelent be a Bizottság felé, a Bizottság vizsgálja
meg, hogy az adott idıszakban az intézmény milyen pályázati lehetıségekkel élt.
Ez a feltétel ösztönzı lehet az intézmények részére a pályázati lehetıségek
kiaknázása terén.
Nagy Piroska: Támogatja Baumgartner úr javaslatát.
Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag 15,50 órakor más elfoglaltsága miatt távozott a
Bizottság ülésérıl.

Scher Ágota: Az intézmények plusz forrásigénye esetén a Belsı Ellenırzési
Iroda vizsgálatot folytat az intézménynél annak érdekében, hogy jogos-e az
igény. A Belsı Ellenırzési Iroda megállapítása sok esetben az volt, hogy az
intézmény önhibáján kívül, elıre nem tervezhetı kiadás miatt igényel
pluszforrást, vagy esetlegesen egy pályázati forrás megelılegezése miatt kerül
nehéz helyzetbe. Nem minden esetben kapcsolható össze a pályázati lehetıség,
valamint a forráshiány.
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Baumgartner Lajos: Továbbra is javasol egy bizottsági döntést arról, hogy a
Bizottság vizsgálja az intézményi megtakarítást, vis maior esetét, a plusz
igényeket. Véleménye, hogy az intézmény tud a saját területén megtakarítást
elérni, ezt ösztönözné a bizottsági határozat.
Nagy Piroska: Javasolja, a Bizottság döntsön arról, hogy a következı bizottsági
ülésen kerüljön megtárgyalásra egy határozati javaslat, mely arról szól, miszerint
az intézményeknél plusz forrásigény esetén vizsgálni kell a pályázati
tevékenység eredményességét, a tekintetben is, hogy kihasználtak-e minden
lehetséges külsı forrást, valamint azt, hogy a pluszforrás elégséges-e.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

64/2012. (III. 21.) sz. határozata
az intézmények plusz forrásigényével kapcsolatosan

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta azon javaslatot, miszerint kerüljön egy határozati
javaslat beterjesztésre a Bizottság következı ülésére annak érdekében, ha az
intézmények plusz forrásigényt jelentenek be, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság vizsgálja az intézmény pályázati tevékenységét és azt, hogy a
pluszforrás elégséges-e.
Felelıs: Nagy Piroska, a Bizottság elnöke
Határidı: 2012. április 18.

Nagy Piroska, a Bizottság elnöke, mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte
a Bizottság munkáját és a Bizottság ülését 15,55 órakor bezárta.

K.m.f.

Heinbach Anikó

Nagy Piroska

referens

a Bizottság elnöke
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