JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2015. május 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy termében

Jelen vannak:
Katanics Sándor
Baumgartner Lajos
Dr. Strenner Zoltán
Takács László Szilárd
Darvas Bence
Sárándi Balázs
A Bizottsági ülésen részt vettek:
Némedi Lajos
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Győri Piroska
Darida Zsuzsa
Wahab Rita
Józsa Tamás
Dr. Szoboszlai András
Angyal Éva
Németh Attila
Horváthné Kecskés Diána
Józan György

a Bizottság elnöke
a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
alpolgármester
csoportvezető
csoportvezető
Egyesített Szociális Intézmény vezetője
személyzeti referens
nemzetközi kapcsolatok referense
kabinetfőnök, irodavezető
Veszprémi Magyar-Finn Egyesület elnöke
irodavezető
VEDAC ügyvezető igazgatója
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona
vezetője
csoportvezető

Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Hiányzik Halmay György, aki előre jelezte
távolmaradását. Szeretné jelezni, hogy szerverhiba miatt fájlokban kapták meg az
előterjesztéseket és a tegnapi nap folyamán a 12. napirendi ponthoz tartozó
előterjesztés lecserélésre került. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Józsa Tamás
kabinetfőnök, irodavezető úr jelezte, miszerint a Kádár utcával kapcsolatos
előterjesztés az előterjesztő kérésére lekerül a napirendről. Kérte jelenlévőket,

foglaljanak állást a Kádár utcai előterjesztés kivételével a bizottsági ülés
napirendjével kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

63/2015. (V. 20.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. május 20-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál
Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a „Heim Pál
Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód Központ”
létrehozása tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött
együttműködési megállapodás módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester
2

6. A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz alatti ingatlan értékesítése
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

7. Döntés a civil keret terhére kiírt 2015. évi pályázatok elbírálásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

8. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1 hrsz-ú, 2820 hrsz-ú, 2628 hrsz-ú és
2732 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének
kezdeményezéséről
Az előterjesztés előadója:

Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke,
a Gyulafirátóti Településrészi Önkormányzat
elnöke és a Kádártai Településrészi Önkormányzat
elnöke

9. Beszámoló
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:
10. Beszámoló a Veszprémi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

Alapszolgáltatási

Porga Gyula polgármester
Kistérség

Többcélú

Társulása

2014.

évi

Porga Gyula polgármester

11. Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat benyújtásáról
és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

12. Választókerületi Keret felhasználása
Az előterjesztés előadója:

Kovács Zoltán irodavezető

13. Egyebek
Az
előterjesztések
az
alábbi
portálon
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek
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rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, foglaljanak állást az előterjesztés
megtárgyalásával, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

64/2015. (V. 20.) számú határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Heim Pál Alapítvány között megkötendő együttműködési
megállapodásról
a
„Heim
Pál
Mesekórház
Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód Központ”
létrehozása tárgyában
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Maga az előterjesztés egy nagyon
fontos döntés előkészítését teszi a Bizottság és természetesen a Közgyűlés
számára lehetővé: Azt, hogy a centrum megvalósulásával ez az épület régi
fényében – hiszen mindig is gyermekkórház volt – tündököljön. Az
előterjesztésből az is kitűnik, hogy nemcsak gyermekkórház, hanem
mentálhigiénia és életmód is kapcsolódna ehhez a központhoz. Természetesen
itt még számos komoly feladat lesz a Bizottságok és a Közgyűlés előtt, de maga
a cél az nemes és támogatandó, hiszen valóban egy olyan környezetbe
kerülnének a gyerekek vissza, ahol valóban egy méltó környezet várna a
betegekre. Mindenképpen üdvözli az előterjesztést egyéb más gondjaival együtt,
de arra kéri a Bizottság tagjait szíveskedjenek támogatni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Örömmel nyugtázza ő is, hogy végre ez a
több évtizedes állapot, ami a Hóvirág utca elején sok ember szemét bántotta,
- van remény arra, hogy - megszűnjön és régi fényében tündököljön az épület és
abban a funkciójában, amiben éveken át működött. Bevallja, ő egy kicsit
kutakodott, hogy a Heim Pál Alapítvány mit árul el magáról az interneten
keresztül. Egy tatai bejegyzésű, székhelyű alapítvány. A honlapon nincs túl sok
minden, de megfogalmazódik az, hogy ezt a bizonyos Mesekórházat szeretnék
létrehozni. Az különösen nagy öröm, hogy itt, Veszprémben - miután úgy tűnik,
hogy az Önkormányzatnak sikerül állami kezelésből önkormányzati tulajdonba
megszerezni az épületet - ez a cél egyszer megvalósul. Az együttműködési
megállapodásból azt is látja, hogy maga az alapítvány nagyon erősen keresi még
a pénzügyi segítőit, s ha jól érzékeli, akkor abban is reménykedik az
együttműködési megállapodás egyik pontja szerint, hogy az Önkormányzat azon
kívül, hogy az épületet, ingatlant a cél megvalósulása érdekében hosszútávra
tartós használatba az alapítvány rendelkezésére bocsátja, pénzügyileg is segíti
ennek megvalósulását. Csak kérni tudja, de nyilván ez a többségnek, egyaránt
minden önkormányzati képviselőnek is lehet akarata, hogy arra figyeljenek, ha ez
egy pénzes egészségügyi szolgáltatás lesz, akkor milyen feltételekkel, hogyan
adják oda az adófizetők pénzét. Úgy gondolja, nem kell jobban kifejtenie mire
gondol.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így Katanics Sándor, a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy
foglaljanak állást az előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

65/2015. (V. 20.) számú határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál
Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a
„Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és
Életmód Központ” létrehozása tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Heim Pál Alapítvány között megkötendő együttműködési
megállapodásról a „Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi,
Mentálhigiénés és Életmód Központ” létrehozása tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Darida Zsuzsa személyzeti referens: Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a
Közgyűlésig még egy melléklet készül az előterjesztéshez, mely a HEP fórumról
készült jegyzőkönyv lesz, annak érdekében, hogy lássák mi alapján készítették
elő az előterjesztést.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöni a kiegészítést, ez fontos, és ha
valakinek az alapján még lesz kiegészítése, kérése az a Közgyűlésen még
megteheti.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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66/2015. (V. 20.) számú határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

4. Döntés a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal
megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója: Nem szeretné kiegészíteni az
előterjesztést. Kéri, hogy támogassa a Tisztelt Bizottság a szerződés
módosítását. Abban megnyugtathatja a Bizottság tagjait, hogy jó helyre kerül az
a pénz, amit a VEDAC-nak adnak. Heti rendszerességgel több száz helyi
iskoláskorú gyermeknek adnak sportolási lehetőséget és az éves
rendezvényeiken több ezer embert mozgatnak meg, ha csak az utcai
futóversenyre, városi sportrendezvényre gondolnak. Nemcsak az
eredményeikkel próbálnak rászolgálni a támogatásra, hanem a város
sportéletében aktív szerepet kívánnak betölteni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Elég alapos, részletező előterjesztésről
van szó. Most még egy kicsit több pénzt is tudnak ígérni, ha majd a Közgyűlés
megszavazza, egyben 2020-ig kerül meghosszabbításra a szerződés.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

67/2015. (V. 20.) számú határozata
7

„Döntés a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött
együttműködési megállapodás módosításáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Veszprémi Egyetemi és Diák
Atlétikai Clubbal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Annyit szeretne megjegyezni, hogy nem
egyszerű az előterjesztést végigolvasni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

68/2015. (V. 20.) számú határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
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6. A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz alatti ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Tulajdonképpen a folyamat elindult. Bízik
abban, hogy a szerződésben foglaltak fognak megvalósulni. A vételár, ha jól
emlékszik nettó 90 millió forint.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

69/2015. (V. 20.) számú határozata
„A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz alatti ingatlan
értékesítése” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám,
4768 hrsz alatti ingatlan értékesítése” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

7. Döntés a civil keret terhére kiírt 2015. évi pályázatok
elbírálásáról
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Kicsit szomorú az ember, mivel látja,
hogy milyen sokan szeretnének egy kis forráshoz jutni és a legtöbbjük milyen kis
forrásokat, 10-20 ezer forintokat kap. Egy-egy pályázónak sikerül egy kicsit
komolyabb összeget elérni a céljainak megvalósítása érdekében. Ugyanakkor
látható, hogy a legtöbb civil szervezet valóban hasznos munkát végez, olyan
feladatokat valósít meg, amit más módon nem tudna az Önkormányzat

9

megvalósítani. Jó lenne egyszer eljutni addig, hogy kicsit bőségesebben lehetne
támogatni őket, de ebbe a büdzsébe ennyi fér bele.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

70/2015. (V. 20.) számú határozata
„Döntés a civil keret terhére kiírt 2015. évi pályázatok elbírálásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a civil keret terhére kiírt 2015.
évi pályázatok elbírálásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

8. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1 hrsz-ú,
2820 hrsz-ú, 2628 hrsz-ú és 2732 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
Előterjesztő: Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke, a Gyulafirátóti
Településrészi Önkormányzat elnöke és a Kádártai Településrészi
Önkormányzat elnöke
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Szeretné tájékoztatni a Bizottságot,
hogy Porga Gyula polgármester is csatlakozni fog az előterjesztéshez, mint
előterjesztő, így két előterjesztője lesz tulajdonképpen az előterjesztésnek. A
tartalmához nem kívánnak kiegészítést tenni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Elmondhatja, ő is szívesen csatlakozna az
előterjesztők sorához, mert ő maga is jó néhány éve szorgalmazza, hogy ezek az
utak önkormányzati tulajdonba kerüljenek – hátha akkor nagyobb sikerrel
lehetne felújítani őket és ott a csapadékvíz-elvezetést megoldani –. Nevesítve
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Kádártán a Győri utcáról és a Vasút utcáról, - a régi 82-es út útvonaláról, Gyulafirátóton a Posta utcáról van szó, melyek érdekes módon nincsenek
önkormányzati tulajdonba és mindig kiderül, hogy nincs is pénz a felújításukra
pedig igen rossz állapotban vannak. Ő ezt előrelépésnek tartja és boldogan
támogatja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mivel Elnök úr említette az
utcaneveket, tisztelettel az a javaslata, ha helyrajzi számok vannak meghatározva,
szíveskedjenek a helyrajzi szám mellé utcaneveket is beírni, ha utca kapcsolódik
hozzá, mert akkor egyszerűbb, nem kell külön megkeresni helyrajzi szám
alapján. Ezt szeretné kérni kiegészítésként.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Ennek biztos nincs akadálya. A
térképkivonatokból neki egyértelmű volt. Lehet, hogy ez feladat is volt, hogy
nézze meg az előterjesztést mindenki, derítse ki miről van pontosan szó.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó, a Veszprém, 9705/1 hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Posta út állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló 1. számú
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

71/2015. (V. 20.) számú határozata
„Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1 hrsz-ú, 2820 hrsz-ú, 2628
hrsz-ú és 2732 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülésének kezdeményezéséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1
hrsz-ú, 2820 hrsz-ú, 2628 hrsz-ú és 2732 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezéséről”
tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, a Veszprém, 9705/1 hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Posta út állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
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önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló
határozati javaslat elfogadását.

1. számú

A Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a Veszprém, 2820 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Győri út állami
tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének
kezdeményezéséről szóló 2. számú határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

72/2015. (V. 20.) számú határozata
a Veszprém, 2820 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Győri út állami
tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének
kezdeményezéséről szóló 2. számú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, 2820 hrsz-ú, természetben a
Veszprém, Győri út állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló 2. számú határozati javaslatot.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Veszprém, 2820 hrsz-ú, természetben a
Veszprém, Győri út állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló 2. számú határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a Veszprém, 2628 hrsz-ú, és 2732 hrsz-ú, természetben a Veszprém,
Vasút út állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülésének kezdeményezéséről szóló 3. számú
határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

73/2015. (V. 20.) számú határozata
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a Veszprém, 2628 hrsz-ú, és 2732 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Vasút út
állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülésének kezdeményezéséről szóló 3. számú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, 2628 hrsz-ú, és 2732 hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Vasút út állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló 3. számú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Veszprém, 2628
hrsz-ú, és 2732 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Vasút út állami tulajdonban
lévő
ingatlanok
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezéséről szóló 3. számú határozati javaslat elfogadását.

9. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Igen gazdag, alapos előterjesztésről van
szó. Aki kíváncsi rá megtudhatja belőle, hogy mi zajlik ezen a területen.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közjóléti Bizottságon véleménye
szerint elég komolyan megtárgyalta a Bizottság az előterjesztést. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság nevében is szeretné megköszönni az intézménynek és a
kollégáknak is természetesen az áldozatos munkát. Nem egy mindennapi
munkát kell elvégezniük, amikor családok gondjaival, ráadásul gyerekekkel kell
foglalkozni. Ez nem egy áldásos munka ilyen szempontból, de ők valóban
hivatásszeretetből teszik és szeretné minden kollégának megköszönni az
Önkormányzat nevében is azt a munkát, amit végeznek és további sikereket
kíván, a sikereket idézőjelbe mondta. Természetesen az is siker, ha a gyerekeket
vissza lehet hozni abból az áldatlan állapotból, amibe sajnálatos módon
kerülnek. Még egyszer köszönik a munkájukat.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Ő is csak csatlakozni tud és további
eredményes munkát kíván.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

74/2015. (V. 20.) számú határozata
„Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

10. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szintén komolyan foglalkozott a
Közjóléti Bizottság ezzel az előterjesztéssel is és hasonló módon szeretnék
megköszönni a végzett munkát, mert valóban ők is egy olyan szociális területen
működő tevékenységet folytatnak, ami nélkülözhetetlen. Az összes kollégának
meg kell köszönni az áldozatos munkáját, hiszen nem egy könnyű területen
dolgoznak, maga a beszámoló is erről szól. További jó munkát kívánnak.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Sikeres az együttműködés a
kistelepülésekkel is, már akik részt vesznek a társulásban. Ő is további sikereket
kíván.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

75/2015. (V. 20.) számú határozata
„Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.

11. Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat
benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész
biztosítására
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Ez egy nagyon fontos előterjesztés,
hiszen az Önkormányzatnak előzetesen, 2016. évre kötelezettséget kell vállalnia
10 millió forintra, gondolja, ilyenkor mindannyian megnézik, hogy abban a
pályázatban milyen célok kerülnek kitűzésre, ez alapján kell dönteni, mérlegelni,
hogy fontos-e, hiszen előre adnak egyfajta garanciát, hogy támogatják.
Dr. Szoboszlai András, a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület elnöke: Szívesen
mond pár szót, de akár egy órát is tud róla beszélni. Ha szükséges, akkor
röviden tudja vázolni, ki tudja egészíteni az előterjesztésben foglaltakat.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretné megköszönni az
előterjesztőknek, hogy a Bizottság elé került egy ilyen jellegű előterjesztés, hiszen
erre még nem volt példa. Valóban – vélhetően – lobby, ami az ügy mögött
majdan fellelhető, talán további pályázati forrásnagyságokat hozhat Veszprém
városba. Azt sem szabad elfelejteni, elfeledkezni arról, hogy azért itt egy
népszerűsítés is belekerülhet, hiszen a kinti társadalom még jobban
megismerheti Veszprém városát ilyen vonatkozásban is. Ha az események úgy
alakulnak, fontos szerep juthat ismét Veszprém városnak és akár egész
Magyarországnak. Mindenképpen üdvözli az előterjesztést és sok sikert kíván
hozzá, hogy a pályázat sikeres legyen és nyerjék meg, hiszen akkor van miről
beszélni, ha ez a pályázat itt van már, megnyerték.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Reméli azok az intézmények, akiket nem
soroltak fel az előterjesztésben nem sértődnek meg. Ő nagyon büszke volt arra,
hogy a Lovassy is bekerült a szöveges előterjesztés részébe, mint kiemelkedő
teljesítményt nyújtó iskola. Bízik abban, hogy egyszer majd a Lovassy
testvériskolai kapcsolatot is tud ápolni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

76/2015. (V. 20.) számú határozata
„Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat
benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Döntés a Finnugor Népek Kulturális
Fővárosa 2016. évi pályázat benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás
önrész biztosítására” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.

12.Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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77/2015. (V. 20.) számú határozata
„Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Választókerületi Keret
felhasználásával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselői
javaslatokat:
1. sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
VMK támogatása:
(tiszteletdíj)

-60.000.- Ft

1. sz. vk. összesen:

-60.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Fák beszerzésére:
2.
Egynyári virágok beszerzésére:

100.000.- Ft

2. sz. vk. összesen:

250.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
VMK támogatása:
(rendezvények költségeire)
2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvény költségeire)
3.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
3. sz. vk. összesen:

150.000.- Ft

100.000.- Ft
50.000.- Ft
200.000.- Ft
350.000.- Ft

4. sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(Nyugdíjas rendezvények költségeire)
4. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft
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5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1. Egynyári virágok beszerzésére:

20.000.- Ft

5. sz. vk. összesen:

20.000.- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Egynyári virágok beszerzésére:

50.000.- Ft

6. sz. vk. összesen:

50.000.- Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Egynyári virágok beszerzésére:

20.000.- Ft

7. sz. vk. összesen:

20.000.- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
Egynyári virágok beszerzésére:
2.
Iskolabútorok beszerzésére:
(Botev Ált. Isk. részére)
8. sz. vk. összesen:

50.000.- Ft
325.000.- Ft
375.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Iskolabútorok beszerzésére:
(Simonyi Ált. Isk. részére)
2.
Iskolabútorok beszerzésére:
(Botev Ált. Isk. részére)

460.000.- Ft
325.000.- Ft

9. sz. vk. összesen:

785.000.- Ft

10. sz. választókerület, képviselő: Némedi Lajos
1.
Nyugdíjas évkönyv kiadására:
2.
Pipacs u-i közösségi ház rezsi költségeire:

40.000.- Ft
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40.000.- Ft

3.
Hársfa tagóvoda támogatása:
(Eszközbeszerzés)

200.000.- Ft

10. sz. vk. összesen:

280.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
VMK támogatása:
(Nyugdíjas rendezvények költségeire)

80.000.- Ft

11. sz. vk. összesen:

80.000.- Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
Egynyári virágok beszerzésére:

25.000.- Ft

12. sz. vk. összesen:

25.000.- Ft

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és több napirendi
pont nem lévén a Bizottság ülését 14,33 órakor bezárta.
K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke
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