JEGYZİKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2012. december 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános ülésérıl
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti 206-os tárgyalóterme

Jelen vannak:
Nagy Piroska
Czaun János
Dr. Strenner Zoltán
Kórosi Tibor
Kolcsár Zoltán

a Bizottság elnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Némedi Lajos
Brányi Mária
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Rompos Gabriella
Fucsku Anita
Steixner Kinga
T. Kiss Csaba
Steixner Kinga
Szödényi Kinga
Fazekas Csaba
Radács Attila
Szabó Péter
Schmidt István
Csiszárné Páricsi Marianna
Schindler Lászlóné
Szöllısi József

alpolgármester
alpolgármester
irodavezetı
csoportvezetı
irodavezetı
városstratégiai referens
vagyongazdálkodási referens
minıségügyi vezetı
vagyongazdálkodási referens
irodavezetı
Bakonykarszt Zrt részérıl
Bakonykarszt Zrt részérıl
Kolostorok és Kertek Kft
irodavezetı
humánpolitikai és gazd. ügyintézı
irodavezetı
Balaton Volán Zrt részérıl

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 4 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Hiányzik Baumgartner Lajos, Kolcsár Zoltán és Mihályi
Balázs bizottsági tag. Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a Bizottság ülésére egy
elıterjesztés sürgısségi indítvánnyal került beterjesztésre, de mielıtt a sürgısségi
indítványról döntene a Bizottság kérte, hogy foglaljanak állást a lejárt határidejő
határozatokkal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

280/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a 253/2012. (XI. 21.) számú, a 254/2012. (XI. 21.) számú, a
264/2012. (XI. 21.) számú határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul
veszi.

A döntést követıen Nagy Piroska, a Bizottság elnöke érdeklıdött, hogy mindenki
kézhez kapta-e a sürgısségi indítványt, valamint az elıterjesztést. Igenlı választ
követıen kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a sürgısségi indítvánnyal
kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

281/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész
belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz biztosított
önrész kiegészítésének kötelezettségvállalása” tárgyú elıterjesztéshez csatolt
sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi
és
Költségvetési Bizottsága a „Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót
ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz
biztosított önrész kiegészítésének kötelezettségvállalása” tárgyú elıterjesztéshez
becsatolt sürgısségi indítványt a 2012. december 12-i ülésen történı tárgyalásra
vonatkozóan elfogadja és az elıterjesztést megtárgyalásra felveszi az ülés
napirendjei közé.

A sürgısségi indítványok elfogadását követıen a Bizottság Elnöke javaslatot tett a
napirendre vonatkozóan.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

282/2012. (XII. 12.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2012. december 12-i ülésének
napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz biztosított önrész
kiegészítésének kötelezettségvállalásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
3. A.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
B.) Az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
4. A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes kérdéseirıl szóló
21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
5. Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı
igazgatója munkaviszonyának meghosszabbításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
6. A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési Nyilatkozat
és Üzemeltetési szerzıdés tervezete jóváhagyása a víziközmő-vagyon
háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján.
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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7. A.) A Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési
szerzıdés kiegészítés tervezet jóváhagyása a víziközmő-vagyon
háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011.
CCIX. törvény alapján
B.) Állásfoglalás a Bakonykarszt Zrt Alapszabályának módosításáról és
kiegészítésérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
8. Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának
módosításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
10. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi központok
és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” címő pályázat benyújtásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
11. Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának véleményezése I.
ütem (adatgyőjtés-helyzetelemzés, koncepció)
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
12. A.) Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására irányuló 2
éves idıtartamú közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyásáról
B.) Megállapodás jóváhagyása a Balaton Volán Zrt költségeinek visszamenıleges
megtérítésérıl
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
13. Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej
programban történı részvételére
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
14. Beszámoló az Egyetemi Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
15. Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása
belsı ellenırzési feladatellátás vonatkozásában
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Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
16. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról, valamint Veszprém város
közép-európai kapcsolatainak erısítése és fejlesztése
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
17. Pénzügyi és Költségvetési
meghatározása

Bizottság

2013.

I.

félévi

munkatervének

Elıterjesztı: Nagy Piroska, a Bizottság elnöke
18. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Döntés a „KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i
városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”
címő
pályázathoz
biztosított
önrész
kiegészítésének
kötelezettségvállalásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska kérte jelenlévıket foglaljanak állást a határozattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

283/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007 Gyulafirátót ÉNY-i városrész
belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címő pályázathoz
biztosított önrész kiegészítésének kötelezettségvállalásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007
Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”
címő pályázathoz biztosított önrész kiegészítésének kötelezettségvállalásáról”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
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Nagy Piroska a Bakonykarszt Zrt képviselıinek, valamint a Balaton Volán Zrt
képviselıjének kérésére javaslatot tett a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a
Bakonykarszt Zrt-vel és a Balaton Volán Zrt-vel kapcsolatos elıterjesztéseket vegye
elıre a Bizottság.
A Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek.

2. A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal
kapcsolatos Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdés
tervezetek jóváhagyása a víziközmő-vagyon háramoltatásával
kapcsolatban a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Steixner Kinga: A Bakonykarszt Zrt-vel történt egyeztetés során az Üzemeltetési
szerzıdés 2. sz. mellékletében kis változás történt a kiküldötthöz képest. A
Társulás tulajdonában lévı vagyon közül a Veszprémi Kistérséggel együtt
megvalósult, 825.122.717.- Ft értékő csapadékcsatorna nem tekinthetı viziközmő
vagyonnak, ezért kikerült a mellékletbıl. A módosított 2. sz. melléklet a bizottsági
ülés elıtt kiosztásra került, a Közgyőlésre már a javított melléklet kerül kiküldésre.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást a határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

284/2012. (XII. 12.) számú határozata
„A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulás tulajdonában lévı közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési
Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdés tervezetek jóváhagyása a
víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévı
közmővagyonnal kapcsolatos Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdés
tervezetek jóváhagyása a víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a
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víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását a Közgyőlés felé.

3. A.) A Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat
és
Üzemeltetési
szerzıdés
kiegészítés
tervezetek
jóváhagyása
a
víziközmő-vagyon
háramoltatásával
kapcsolatban, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény alapján
B.) Állásfoglalás
a
Bakonykarszt
Zrt
Alapszabályának
módosításáról és kiegészítésérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem lévén Nagy Piroska
kérte, foglaljanak állást az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatokkal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

285/2012. (XII. 12.) számú határozata
„a Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési szerzıdés kiegészítés tervezetek jóváhagyásáról a
víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” tárgyú határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Bakonykarszt Zrt-vel megkötendı
Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési szerzıdés kiegészítés tervezetek
jóváhagyásáról a víziközmő-vagyon háramoltatásával kapcsolatban, a víziközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján” tárgyú határozati javaslatot.
A Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

286/2012. (XII. 12.) számú határozata
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a Bakonykarszt Zrt Alapszabályának módosításáról és kiegészítésérıl
szóló határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Bakonykarszt Zrt Alapszabályának
módosításáról és kiegészítésérıl szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja
a határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

4. A.) Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
ellátására irányuló 2 éves idıtartamú közszolgáltatási
szerzıdés jóváhagyásáról
B.) Megállapodás jóváhagyása a Balaton Volán Zrt költségeinek
visszamenıleges megtérítésérıl
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Némedi Lajos: Amennyiben a Bizottság az „A” és „B” pontokat együtt tárgyalja,
akkor a „B” elıterjesztéshez van módosító elıterjesztése. A Balaton Volán Zrt
költségeinek visszamenıleges megtérítésére vonatkozóan a megállapodás 31.
oldalán jelzett évenkénti bontásban történı megfizetés és ennek a határozati
javaslatba történı rögzítésére vonatkozik a módosító javaslat. Nevezetesen az ott
leírt összegeket minden évben két részletben téríti meg az Önkormányzat. Ez a
pontosítás a Közgyőlés elé kerülı elıterjesztésben már szerepelni fog.
Nagy Piroska: A régióban történt átszervezési változások hogyan hatnak a
Balaton Volán Zrt-re?
Szöllısi József: A közösségi közlekedés rendszerében, - ez nemcsak a közúti,
hanem a kötött pályát is érinti, - racionális szervezeti felépítésre törekedtek. Ez
egy folyamat. Ennek az elsı állomása történt meg 2012. október végén, mely
eredményeként Észak-Nyugat-Dunántúlon, azaz Zala, Vas, Gyır-Moson-Sopron
és Veszprém megyében valamennyi Volántársaságnak a vezérigazgatója
visszahívásra került és egy vezérigazgató került kinevezésre, azaz a hat
társaságnak Papp László személyében egy vezérigazgatója van. Jelen
helyzetben a társaságok önálló jogi személyiségként tovább mőködnek. A
tulajdonosi jogkör gyakorló az MNV Zrt. El kell, hogy mondja, a hat cég mellett
november hónapban létrehoztak egy Közép-Nyugat-Dunántúli Közlekedési
Központot, jelenleg egy személlyel, szintén Papp László személyével vezetett
társaságot. Az elkövetkezendı idıszak folyamán ez a hat Volán oda fog
beolvadni. Ezt követıen a négy megyében egy irányítású, egy társság fog
mőködni. Erre 2014. a végsı határidı, de elképzelhetı, hogy 2013-ban már
megvalósul. E pillanatban a Balaton Volán Zrt önálló jogi személyként mőködik,
az Önkormányzat által ismert vezetık ott vannak, csak más beosztásban. Ez egy
átmeneti idıszak.
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Dr. Strenner Zoltán: A tárgyalások során a városnak nem kell közvetlenül Papp
László vezérigazgatóval tárgyalni?
Szöllısi József: A városnak a Balaton Volán Zrt-vel kell tárgyalnia,
természetesen a végsı aláíró Papp László vezérigazgató úr. Csima úr termelési
igazgatóként, helyi megbízott vezetıként irányítja a társaságot. A Balaton
Volánnal kell tárgyalni. Az SZMSZ elég bonyolultan van megfogalmazva, Csima
úr jogosítványai az egyeztetés mellett sok mindenre kiterjednek, de a Gt. tv.
szerint a teljes felelısséget, mint egyszemélyi vezetı, a vezérigazgatója vállalja.
Emellett meg van a jogi formája, hogy ketten hogyan írhatnak alá helyette.
Nagy Piroska: Tekintve, hogy 2013-as központi költségvetés szavazása meg volt
a Parlamentben, ez mennyire érinti a nyugdíjasok ingyenes utazásának a költségmegtérítését? Történt-e döntés? Továbbra is ingyen utazhatnak-e? Ennek
pótlását megkapta a Volán vagy további kiesés jelentkezik?
Szöllısi József: A tavalyi évben új személyszállítási törvény jelent meg, a 2004.
évi XXXIII. tv. helyett a 2012. XLI. tv. alapjaiban megváltoztatta a díjszabásokra
vonatkozó rendelkezéseket. Ha emlékeznek a helyijáratnál is közszolgálati
szerzıdést kellett módosítani, hiszen nem rendeleti formában, hanem
szerzıdésben rögzített árfolyamon, illetve áron történik a szállítás és ez alapján
az árkiegészítés is szociálpolitikai kedvezmény megtérítése címszóra változott,
ami fix, rögzített a kormányrendeletben. Nincs összefüggésbe a költségvetési
szavazással. Ezen rendeleteket a következı évre vonatkozóan a
kedvezményrendszerbıl kifolyólag, jelenlegi ismereteik szerint nem módosították.
A közlekedési kormányzat foglalkozik majd a kedvezményrendszer
felülvizsgálatával, régi nevén árkiegészítés rendszerével. Ami tavaly júniusban
lényeges változás volt az az, hogy a helyköziben visszatért a százalékos
árkiegészítés, azaz menetjegy, illetve kedvezményes bérlet árára vonatkozóan,
%-ban került meghatározásra, illetve a nyugdíjas, 65 éven felülieknek (ez is
bonyolult: ki nyugdíjas, ki nem) ingyenes utazását biztosító támogatás mértéke
jelen ismereteik szerint nem változott. Nincs összefüggésbe a költségvetéssel, a
költségvetés elfogadása után szokták ezeket felülvizsgálni. Ismereteik szerint
január 1-én nem történik díjmódosítás. Ennek fı oka az, hogy az új törvény a
díjak megváltoztatásának tájékoztatására vonatkozóan 30 napos kötelezettséget
ír elı, ezt már nem lehetett volna teljesíteni.
Nagy Piroska: Némedi úrtól kérdezné, hogy az Önkormányzat gondolkozhat-e
abban, - révén, hogy 2 éves szerzıdést köt, utána ismét pályázat lesz, - nem
lenne-e kecsegtetıbb ismét pályázati asztalhoz járulni úgy, hogy egy bizonyos
fejlesztési periódust be tud mutatni a 2 év alatt. Nem lenne szerencsés abban
gondolkodni, hogy az együttmőködési szerzıdésben esetleg kérné az
Önkormányzat, mint szolgáltatásvásárló erre a két évre egy vagy két jármő
beszerzését? A következı pályázati kiírásnál is hasonló paraméterek lesznek.
Uniós támogatást igénybe tud venni a Volán? Ez az Önkormányzatnak is kedvezı
lenne.
Szöllısi József: Az Európai Unió költségvetési periódusában, ami most ér véget,
sajnálatos módon Magyarország nem jelölte meg célként a közösségi közlekedés
eszközpótlására vonatkozó kérdést. Ebbıl adódóan a közlekedésfejlesztésre
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nagyon sok dologra lehetett pályázni, konkrétan jármőre nem. Több Európa Uniós
országban Uniós pénzbıl teljes jármőcserét hajtottak végre. Magyarországon ezt
nem lehetett, mert nem volt megjelölve. Itt a politikának van szerepe, az ország
jelölje meg az Európai Unió felé a források felhasználási céljaként. A közösségi
közlekedésben nagyon sok terület meg van jelölve, de konkrétan, ha az
eszközállomány is meg lenne jelölve, akkor lehetne. Fejlesztéshez van ahol van
rá precedens, hogy az Önkormányzat részére elérhetı pályázatok – ahol esetleg
nem tud pályázni a Volán, mivel ık kevés pályázaton tudnak indulni -, az
Önkormányzat nyújt be pályázatot eszközbeszerzésre. A Volán a mőködtetésben
szívesen részt vesz és szakmailag is segít. Úgy gondolja, hogy a 2 év hosszú idı
sok mindenben, de nagyon rövid is. Tisztelet Veszprémnek, azon kevés városok
egyike az országban, aki a hatályos törvényi rendelkezések alapján járt el a
közszolgáltatás meghirdetésével kapcsolatban. Sok megyei jogú városnál nem
történt meg, ez is mutatja, hogy sok rendezni való van ezen a területen, országos
szinten.
Némedi Lajos: Érdekes kérdés, amit Elnök asszony feltett. Válaszként saját
véleményét tudja megfogalmazni. Az Európai Unió a tömegközlekedés
fejlesztésére, közlekedési eszközök fejlesztésére írt ki pályázatot vagy sem,
illetve milyen típusút, Magyarország miért nem pályázik? Ezekre a kérdésekre
nem tud válaszolni. Egy dolgot vélelmez, hogy az Európai Unióban, ezen belül az
Európai Unió tagállamaiban – érzése szerint – a tömegközlekedést egyre
intenzívebben a közúti tömegközlekedés felıl a vasúti tömegközlekedés felé
akarják terelni. Ennek több oka van: energia, takarékosság, környezetvédelem,
stb. Ennél többet ezen témában nem tud mondani. A Balaton Volán az
elkövetkezendı 2 év alatt közlekedési eszközöket szerez be, vásárol, vagy
pályázati úton vagy önerı útján nem tudja megmondani. Az, hogy 2 év múlva
milyen szituáció lesz az újrapályáztatás során, milyen szempontokat fognak majd
az akkori döntéshozók figyelembe venni, ez a jövı kérdése. Erre úgy gondolja
meg sem kísérli a választ. Az a biztos, amit most tudnak. Megállapodás a helyi
közlekedés lebonyolítására érvényben lesz, ha a Közgyőlés december 20-án
jóváhagyja. Abban is biztos, hogy a következı szerzıdésben vagy
megállapodásban, amit majd az akkori képviselıtestület jóváhagy, biztos sok más
szempontot is figyelembe vesznek. Mivel a stratégiai kérdésekkel foglalkozó
Alpolgármester asszonyhoz tartoznak a pályázatok, ezzel kapcsolatban ı tudna
véleményt alkotni.
Brányi Mária: Azt gondolja, hogy nemcsak Veszprém, hanem más település
esetében is a közösségi közszolgáltatás igénybevétele és ennek finanszírozása
nagyon markánsan összekapcsolódik. Azt lehet mondani, hogy az igénybevevık
száma fokozatosan csökken, sokan elmozdulnak az egyéni közlekedés felé.
Ennek nyilván köze van az árhoz, minél kevesebben használják, fajlagosan az 1
fıre jutó szállítási költség annál magasabb; jegyárak, bérletárak fokozatosan
emelkednek, ezáltal nem vonzó. A szolgáltatás visszaszorul. Úgy gondolja,
markáns változtatásra van szükség. Több tényezı befolyásolja, hogy a
szolgáltatás árát hogyan lehet csökkenteni. Az üzemanyagár tetemes hányadát
teszi ki a bekerülési költségnek. Ha megújuló energiát lenne képes hasznosítani,
korszerő kisebb fogyasztású, kisebb üzemeltetéső költségő jármőparkot lehetne a
szolgálatba beállítani. Ez egy új helyzet lenne. Ennek megfinanszírozása
kétséges. A másik oldal, hogy egy adott településen belül a szolgáltatási
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színvonalat befolyásolja az, hogy milyen járat nyomvonalak, milyen elérhetıségi
lehetıségek azok, melyek biztosíthatóak. Itt lesz változás az elkövetkezendı
idıszakban, mert olyan új építésekre számít az Önkormányzat, illetve indítja a
megvalósítását az É-D-i tengelynek. Reményei szerint egyszer a belsı győrő is
zárni tud. Nyilvánvalóan, ha új fejezeteket tudnak itt figyelembe venni, akkor lehet
azokat a közösségi igényeket rugalmasan teljesíteni, melyek versenyképes társai
tudnak lenni az egyéni közlekedésnek. Nagyon sok olyan kérdés van, amibe
gondolkodni lehet. Úgy gondolja, hogy a markáns elmozdulást éppen a hálózati
fejlesztések jelentik. Ez a szolgáltatás nem hoz akkora hozadékot a
szolgáltatóknak. Ez a piac ma Magyarországon úgy tőnik, nem tudja azt hozni,
amitıl éles verseny lenne. Annyi sok összetevıje van, s úgy ítéli meg, hogy ez a
2 év biztonságba van. Úgy gondolja, hogy itt is strukturális újragondolás folyik. A
közúti közlekedés, illetve a kötött pályás vasúti közlekedés egy szervezıdés
keretében fog üzemelni, nagyobb szinkront kíván. Ebben lesz megtakarítás,
racionalizálás. Helyi szinten ezeket a változásokat figyelembe kell venni, a saját
jövıképet újrafogalmazni. Nyilvánvalóan a veszprémi közösségi közlekedés
egyelıre közúton elképzelhetıbb, mert nincs alternatíva.
Kolcsár Zoltán bizottsági tag 14,34 órakor megérkezett.
Nagy Piroska: Elmondottakat összesítve az Önkormányzat nem kíván új
beszerzést megjelölni a megállapodásban. Köszöni a város vezetésének, hogy az
MNV Zrt vezetésével ilyen kapcsolatot tudott létesíteni. A sikeres városvezetés
talált arra forrást, hogy az elmúlt évek veszteségének egy részét átvállalja ilyen
módon az állam, s csak egy részét kell a városnak kiegyenlíteni. Nagyon
sikeresnek ítéli ezt a városvezetés részérıl. Úgy gondolja ezzel a segítséggel a
Volán az üzemeltetés jobb, pozitívabb irányába tud elindulni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl több kérdés, észrevétel
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 Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

287/2012. (XII. 12.) számú határozata
Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedésének ellátásra irányuló 2 éves közszolgáltatási szerzıdés
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém Megyei Jogú Város helyi
menetrend szerinti közösségi közlekedésének ellátásra irányuló 2 éves
közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés
felé.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

288/2012. (XII. 12.) számú határozata
a Balaton Volán Zrt-vel kötendı megállapodás jóváhagyásáról a
közszolgáltatás nyújtása során felmerült rendezetlen költségek
megtérítése vonatkozásában

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Balaton Volán Zrt-vel kötendı
megállapodás jóváhagyásáról a közszolgáltatás nyújtása során felmerült
rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásában” tárgyú határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását a Közgyőlés felé.

5. Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai
tanulók iskolatej programban történı részvételére
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Némedi Lajos: Az elıterjesztéssel kapcsolatban annyit kívánt megjegyezni, hogy
azt a Közjóléti, valamint az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság már megtárgyalta
és egyhangúan támogatta.
A Bizottság részérıl hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra került sor.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

289/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai
tanulók iskolatej programban történı részvételére” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Finanszírozási javaslat az 1-8.
évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej programban történı
részvételére” tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
12

6. Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat
benyújtásáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Nagy Piroska: Egy elég terjedelmes és kidolgozott pályázat. Bízik benne, hogy
minden részében és minden tervezésében sikeresen fogja oldani az ottani lakók
szabadidejének hasznos eltöltését. Véleménye szerint nagyon jól elıkészített
pályázat.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

290/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó 1. sz.
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

291/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó 2. sz.
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

292/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó 3. sz.
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

293/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó 4. sz.
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

294/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „TIOP-1.2.1.A-12/1 jelő, Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat benyújtásáról”
tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó 5. sz.
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

7. Veszprém Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának
véleményezése I. ütem (Adatgyőjtés-helyzetelemzés (I. kötet),
Településfejlesztési Koncepció (II. ütem)
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária: Ez egy munkaanyag. Egy vizsgálata a jelenlegi fejlesztési
koncepciónak, illetve a kiküldött anyag alapján egy jövıképet vázol fel az anyag
elıkészítıje. Azt szeretné kérni mindenkitıl, hogy ezt egy keretanyagnak kezelje
és írásban szeretnének kérni javaslatokat. Nagy anyagról van szó, nem biztos,
hogy mindenkinek volt ideje átnézni Ebben az évben írásban vagy a Fıépítész
úrnak vagy az ı részére küldjenek javaslatot, kiegészítést, pontosítást, hogy
azokat be tudják építeni a januári koncepció véglegesítésénél, annak érdekében,
hogy egy teljesebb, a véleményeket figyelembe vevı anyag kerüljön ki. Ez egy
olyan munkaanyag, amit még a Hivatal sem véleményezett, az eddigi
egyeztetések és dokumentációk alapján a tervezık állítottak össze. Lesznek
benne hibák, már ı is talált többet. Ennyit kívánt csak hozzáfőzni az
elıterjesztéshez.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska szavazásra kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

295/2012. (XII. 12.) számú határozata
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a „Veszprém, Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának
véleményezése I. ütem (Adatgyőjtés-helyzetelemzés (I. kötet),
Településfejlesztési Koncepció (II. ütem)” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém, Településfejlesztési
Koncepció
munkaanyagának
véleményezése
I.
ütem
(Adatgyőjtéshelyzetelemzés (I. kötet), Településfejlesztési Koncepció (II. ütem)” tárgyú
elıterjesztést A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását a Közgyőlés felé.

8. „A” Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
„B” Az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának a
módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

296/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati
rendelet” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet” tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az
elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását a Közgyőlés felé.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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297/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának a módosítása”
tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Az Intézményi Szolgáltató Szervezet
alapító okiratának a módosítása” tárgyú elıterjesztést A Bizottság javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

9. A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes
kérdéseirıl szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester

Kórosi Tibor: Véleményét szeretné elmondani. Három év távlatából ez a
vállalkozói tevékenység messze alulmúlja a várakozásokat. Javasolna egy
szakmai beszélgetést Alpolgármester úr részére arra vonatkozóan, hogy ennek
mi az oka, hiszen amikor létrejött ez a tevékenység a piaci többség
megszerzésérıl volt szó. Jelen pillanatban mindenki él, virul, versenyhelyzet
nincs. Dicséretes, hogy ez most az áremelkedésben nem szerepel, de egy
szakmai egyeztetésre szükség lenne.
Némedi Lajos: Támogatja a szakmai egyeztetés megtartását. Kérdése, hogy ez
a díjak felülvizsgálatát mennyiben érinti?
Kórosi Tibor: Semmiben, ı csak a saját véleményét mondta el.
Nagy Piroska: Annak örül, hogy egy olyan szolgáltatást végez az Önkormányzat
cége, amely igazán versenyképes. Úgy látja Kórosi úr nem osztja véleményét. De
ı ezt tapasztalta.
Kórosi Tibor: Azért nem osztja Elnök asszony véleményét, mivel ez számára
hazai pálya. Véleménye szerint itt versenyhelyzet messze nincs. A vállalkozók
akkor mennek az ár alá, amikor akarnak, náluk nincs fix ár, hanem szabadáras,
ezáltal megszőnik a versenyhelyzet a VKSZ Zrt és a vállalkozók között. Nem
tudja követni a VKSZ, mivel fix árai vannak. Jelen pillanatban a piaci áron
értékesített szolgáltatás 80 %-át elviszik a vállalkozók. Ami a szabott ár, az a
köztemetés, - ez a VKSZ Zrt-nél a legnagyobb arányú, - gyakorlatilag
önköltséges. Akkora infrastruktúrával dolgozik, hogy veszteséges. Ha megnézne
egy költségelemzést, mennyi a nyeresége ebbıl a szolgáltatásból a VKSZ Zrtnek, akkor véleménye szerint mínuszos eredményt találna.
Némedi Lajos: Ezt nem tudja megítélni, de akkor egy konferenciát összehívnak
ez ügyben.
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Kórosi Tibor: Szervezési, technikai okai vannak annak, hogy ez így alakult.
Scher Ágota: Emlékeztetni szeretné jelenlévıket, hogy a Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja azokat a jogköröket, ami az Önkormányzat gazdasági társaságainak
tevékenységével foglalkozik. Nyilván majd a Tulajdonosi Bizottság amikor
megkapja a temetıi szolgáltatásról készített beszámolót vagy mérlegadatokat,
akkor az ottani eredménynek a birtokában meg fogja hozni azokat a döntéseket,
melyek ezt az eredményt, ha netán negatív, akkor más irányba tudják
befolyásolni, ha pozitív, akkor nincs mirıl beszélni.
Némedi Lajos: Vállalja, hogy a Tulajdonosi Bizottság elnökének figyelmébe
ajánlja az itt elhangzottakat.
A Bizottság részérıl több kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

298/2012. (XII. 12.) számú határozata
„A köztemetık üzemeltetésérıl és a temetési tevékenység egyes
kérdéseirıl szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A köztemetık üzemeltetésérıl és a
temetési tevékenység egyes kérdéseirıl szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú elıterjesztést A Bizottság
javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés
felé.

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésének módosítása és az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Scher Ágota: Magával a költségvetés módosításáról szóló rendelettel
kapcsolatban nincs kiegészítése, ellenben az átmeneti rendelettel kapcsolatban
lenne. Ez is egy olyan elıterjesztés, ahol idıközben a jogszabályi változások
miatt néhány pontban változtatni kell. Nem befolyásolja sem a költségvetés
helyzetét, sem pedig a jövı évi ténykedését az Önkormányzatnak. Ez volt az
egyetlen olyan jogi formáció, ahol ezt a témát le lehetett rendezni. Arról szól a
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módosítás, hogy jogszabályi változás következtében az Önkormányzat
Közgyőlésének a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 30/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének 1011. §-a 2. sz. mellékletét hatályon kívül kell helyezni, nem önkormányzati
hatáskör a továbbiakban. Az átmeneti rendelet ezzel egészült ki. A Közgyőlésre
már így kerül kiküldésre.
Nagy Piroska: Csodálja, hogy az Irodának és munkatársainak van elég ereje,
munkabírása arra, hogy a folyamatos változásokat figyelemmel kísérje. Nincs
olyan bizottsági ülés, ahol ne lenne a költségvetéssel kapcsolatban módosítás
vagy egyéb jogszabály miatti elıterjesztés. Köszöni az Iroda önfeláldozását és
munkáját. A könyvvizsgálói véleményt mindenki megkapta. Ismertetné, hogy a
könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetés módosítást átvizsgálta, összességében
megállapította, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelel, azt rendeletalkotásra
alkalmasnak tartotta.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

299/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésének módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosítása és az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja a a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását a Közgyőlés felé.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

300/2012. (XII. 12.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésének módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosítása és az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról, a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı egyes kérdésekrıl szóló 22/2012.
(V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
szóló rendelet-tervezet elfogadását a Közgyőlés felé.

11. Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark
Szolgáltató
Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatója munkaviszonyának
meghosszabbításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

A Bizottság részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény,
hozzászólás nem volt.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

301/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetı
igazgatója munkaviszonyának meghosszabbításáról” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Állásfoglalás a „Kittenberger Kálmán”
Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelısségő
Társaság
ügyvezetı
igazgatója
munkaviszonyának
meghosszabbításáról” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

12. Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság
Alapító Okiratának módosításáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, vélemény nem
merült fel, így Nagy Piroska elnök asszony kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak
állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

302/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Döntés a Kolostorok és Kertek Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító
Okiratának módosításáról” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Kolostorok és Kertek
Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosításáról” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

13. Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
2013. I. félévi munkatervének meghatározása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztéshez több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt, 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 Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

303/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi
munkatervének meghatározása” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlése 2013. I. félévi munkatervének meghatározása”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.
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14. Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi
tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem lévén a Bizottság elnöke kérte a Bizottság
tagjait foglaljanak állást 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 Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

304/2012. (XII. 12.) számú határozata
„Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2012. évi
tevékenységérıl” tárgyú elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Egyetemi
Városi Tanács 2012. évi tevékenységérıl” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a
Közgyőlés felé.

15. A Veszprémi Kistérség Többcélú
Megállapodásának
módosítása
a
feladatellátás vonatkozásában

Társulása Társulási
belsı
ellenırzési

Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Rompos Gabriella: A megállapodás módosítására, illetve a Kistérségi Társulás
megszüntetésérıl a múlt havi ülésén döntött az Önkormányzat. A döntés
értelmében a Társulási szerzıdés módosításával a belsı ellenırzési feladatok
vonatkozásában Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala látja el a belsı ellenırzést. Ennek a feladatvégzésnek
módjával kapcsolatban kell ismételten módosítani a Társulási Megállapodást.,
mely a Társulás tagjai elé beterjesztésre került. Miután eddig a Kistérségnél 1 fı
látta el ezt a feladatot, hasonlóképp tervezik ezt ezután is. A Polgármesteri
Hivatalnál ez létszámbıvítést nem eredményez. A végsı döntés, hogy melyik
Önkormányzat vesz részt a társulásba e hónap folyamán megtörténik. Az
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ellenırzési hozzájárulás kiszámításra került az ellenırzési napok alapján, ami a
felmerült költségek ellenırzési napra vetített összege, illetve az ellenırzési
napok szorzata. A következı két hétben várják a kistérség többi
önkormányzatának válaszát arra vonatkozóan, hogy Veszprém lássa-e el ezt a
feladatot. Ha pozitív döntés lesz, akkor a Kistérség állományában lévı belsı
ellenırt szándékozik az Önkormányzat erre a státuszra átvenni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem merült fel, így Nagy Piroska kérte jelenlévıket, foglaljanak
állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

305/2012. (XII. 12.) számú határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása a belsı ellenırzési feladatellátás vonatkozásában” tárgyú
elıterjesztésrıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása a belsı ellenırzési
feladatellátás vonatkozásában” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását a Közgyőlés felé.

16. Tájékoztató a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról, valamint
Veszprém város közép-európai kapcsolatainak erısítése és
fejlesztése
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem merült fel.
A Bizottság a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.

17. Pénzügyi és Költségvetési
munkatervének meghatározása
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Bizottság

2013.

I.

félévi

Elıterjesztı: Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Bizottság részérıl kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem merült fel, így Nagy Piroska kérte jelenlévıket, foglaljanak
állást az elıterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

306/2012. (XII. 12.) számú határozat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságának 2013. I. félévi munkatervérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a Bizottság 2013. I. félévi munkatervét a leírtak szerint elfogadja.
A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
Határidı:

2012. december 21.

Felelıs:

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

18. Egyebek
Nagy Piroska: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy az ülésre meghívást kapott
Grélingerné Káposzta Jolán, a Bakonygaszt Zrt vezérigazgatója az általa
kimunkált tájékoztató megtartása céljából, de elfoglaltságára hivatkozva a
meghívásnak mai napon nem tud eleget tenni.
Kórosi Tibor: Az Egyebekbe a pénzügyi ellenırzéssel kapcsolatban kellene
beszámolót tartani a Bizottság tagjainak.
Nagy Piroska: Javasolja, hogy a következı bizottsági ülésen kerüljön erre sor,
mivel nem mindenkinek volt alkalma áttekinteni az anyagokat.
A Bizottság jelenlévı 5 tagja egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a pénzügyi
ellenırzésrıl szóló beszámolót a Bizottság soron következı, 2013. januárjában
tartandó ülésén vitassák meg.

Nagy Piroska, több napirendi pont nem lévén a Bizottság ülését 15,09 órakor
bezárta.
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K.m.f.

Heinbach Anikó

Nagy Piroska

referens

a Bizottság elnöke
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