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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
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Intézményi Szolgáltató Szervezet igazgatója
képviselő
kabinetfőnök, irodavezető
referens
Pro Veszprém Kft ügyvezető igazgatója
VKSZ Zrt igazgatója
Lokálpatrióták részéről
irodavezető
irodavezető
irodavezető

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. Sárándi Balázs külső szakértő úr egészségügyi okokra
hivatkozva jelezte távolmaradását. Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a Bizottság a
lejárt határidejű határozatokról készült jelentéssel kezdi meg munkáját. Kérte a
Bizottság tagjait, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdés,
vélemény, foglaljanak állást, tudomásul veszik-e a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést?

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

105/2015. (IX. 16.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 96/2015. (VI. 17.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Érdeklődött, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban minden előterjesztést megkaptak-e a Bizottság tagjai? A könyvvizsgálói
jelentések mai napon kerültek fel a honlapra, de az ülés előtt kiosztásra kerültek.
Bízik benne, mindenki áttudta, át tudja tanulmányozni. A napirendi pontok között
szerepel egy olyan napirendi pont, ami zárt tárgyalást igényel, ugyanis
Intézményvezető úr jelezte, jogszabály alapján lehetősége van zárt ülést kérni, s élni
kíván ezzel. Gyakorlatilag ezzel kapcsolatban egy kérést is megfogalmazott: szeretné
kérni – más elfoglaltsága miatt –, hogy a napirendi pontok tárgyalását a zárt üléssel
kezdje meg a Bizottság. Érdeklődött, hogy a Bizottság tagjai elfogadják-e a napirendi
pontokat, valamint azt, hogy a Bizottság zárt üléssel kezdjen, és azt követően
folytassa nyilvános üléssel munkáját?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ő is támogatja, hogy a zárt üléssel
kezdjen a Bizottság.
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

106/2015. (IX. 16.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. szeptember 16-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. A Belső Ellenőrzési Iroda által az Intézményi Szolgáltató Szervezetnél 2015.
márciusában és áprilisában elvégzett vizsgálat alapján elkészült ellenőrzési
jelentés megtárgyalása és további munkáltatói intézkedésre vonatkozó javaslat
megfogalmazása (zárt ülés)
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Az előterjesztés előadója:

Katanics Sándor, Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság elnöke

2. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. I. félévi
gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. A./ Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015.
évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének
módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnok
építési
beruházásával
összefüggő
tőkeés
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
B./ Döntés közvilágítási célú villamos energia beszerzésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról
C./ Döntés
villamos
kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója:

energia

beszerzésre

irányuló

pénzügyi

Porga Gyula polgármester

4. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.
(III. 30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető váltásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

6. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
B.) Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény és Alapfokú Művészeti Iskola működésével kapcsolatos használati
megállapodás jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
és Szolgáltató Zrt között az Önkormányzat és intézményei részére villamos és
földgázenergia beszerzésére vonatkozó megbízási szerződés megszűntetéséről, új
megbízási szerződés elfogadásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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8. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

9. A.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál 2014. évben végzett ellenőrzéséről
B.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt közötti megállapodás jóváhagyásáról a
távhőellátási közszolgáltatási tevékenység mérésének kritériumrendszeréről
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula

10.Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzetgazdasági Minisztériummal
az Integrált Területi Program végrehajtása érdekében
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

11.Döntés a Veszprém belterületi 2364/42 hrsz (Jutasi úti teniszcentrum sporttelep)
ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

12.A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzési Kft-vel megkötött
szociális város rehabilitációs tárgyú menedzsmentszerződés módosítása
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

13.Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ vagyonkezelésében lévő Veszprém, 01185/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
Az előterjesztés előadója:

Czaun János Tulajdonosi Bizottság elnöke

14. Választókerületi Keret felhasználása
Az előterjesztés előadója:

Kovács Zoltán irodavezető

15.Egyebek

Az előterjesztések (a zárt ülés kivételével) az alábbi portálon rendelkezésre álltak:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke egy kis türelmet kért a Bizottság meghívott
vendégeitől és megkérte őket, fáradjanak ki a zárt ülés idejére, ezzel a nyilvános
ülést berekesztette.

A nyilvános ülés berekesztésre került 14,05 órakor.
A nyilvános ülés 14,52 órakor folytatódott.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Részben összefügg a következő napirendi ponttal az
előterjesztés. Lehet látni a számszaki adatokból, hogy viszonylag kiegyensúlyozott
gazdálkodást tudtak az I. félévben folytatni. Ennek ellenére néhány területen
foglalkozni kell azokkal a problémákkal, amik érzékelhetők. Nem minden bevétel
alakult úgy az I. félévben és várhatóan nem is fog úgy alakulni, mint ahogy azt
eredetileg elképzelték és ugyanez igaz néhány kiadásra is. Ezek elsősorban
üzemeltetési jellegű kiadások, azok egy részére a költségvetés módosításban már
tettek javaslatot. Ennyiben függ össze a két előterjesztés. Amit még el szeretne
mondani, jogszabály már nem írja elő, hogy rendeletet kell alkotni a
beszámolóról, egyáltalán azt sem, hogy köteles a Közgyűlés megtárgyalni. Ennek
ellenére úgy gondolták, jó, ha a Közgyűlés tájékoztatást kap a gazdálkodás
alakulásáról, ezért ez az előterjesztés egy tájékoztató.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Valóban látszanak azok a számok,
amit Irodavezető Asszony elmondott, egy kiegyensúlyozottabb gazdálkodásról
láthatnak képet. A számok tükrébe számára egy kicsit szembetűnő volt, hogy a
működési bevételek tekintetében a 40 %-ot sem érték el. Szeretné megkérdezni,
mik voltak azok a lehetséges hátráltató tényezők, amik befolyásolták ennek a
közel 50 % körüli arányát. Természetesen az előterjesztést tájékoztatásként el
tudja fogadni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: A táblázatokat megnézve - azt, hogy pl. a
felújítások I. félévi teljesítése hogy áll, főleg a közoktatási intézményeknél, illetve
intézményeknél - azt látta, hogy I. félévben teljesítés nagyon kevés van. Ha erről
is kaphatnának információt, illetve kérheti azt a Bizottság tagjaként,
képviselőként, hogy a következő Közgyűlésre kapjanak arról információt, hogy
egyáltalán hol kezdődtek el a felújítások, mert bevallja, közoktatási intézménybe
általában ahhoz van szokva mindenki, hogy a nyár folyamán elindulnak ezek a
vizesblokk felújítások, ablakcserék, nem sorolja tovább, s most sok helyen úgy
hallja ez nem történt meg. Lehet-e tudni pontosan a következő heti Közgyűlésre
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hogy ezek közül melyek azok, amelyek még a legközelebbi tanítási szünetben
megtörténnek, s mi az, amivel komolyabb gond van.
Scher Ágota irodavezető: Kezdené a működési bevételekkel. Ha megnézi
Baumgartner úr a táblák részletezését, ebben a működési bevételek között van az
áfa, mégpedig az ingatlanértékesítések áfája, - ami értelemszerűen, - miután
maga az abból származó bevétel is alacsony, így az áfa sem lehet magas. Ezen
kívül vannak benne olyan bevételek, amik negyedéves elszámolással történnek
meg, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben csak egy negyedévnyi elszámolás
van, mert a II. negyedév elszámolása már áthúzódott a júliusi időszakra. Itt, ezen
a területen nem látnak különösebb problémát. A felújításoknál pedig a szövegbe
is próbálták érzékeltetni, hogy maga az előkészítő munka egy kicsit hosszabb volt,
bizonyos tervezések nem fejeződtek be, a közbeszerzési eljárásokat is
összevontan kellett kezelni, ezért elhúzódtak. Amennyire ő tudja, - de nyilván
kollégája részletes tájékoztatást tud adni, - majdnem minden felújítás már azon a
szinten van, - a nagyobbak, ami az oktatási intézményeket jelenti -, hogy
elkezdődtek, most folynak a munkák, az őszi időszakban ezek befejeződnek.
Amiket ő látott a közbeszerzési folyamatoknál meg a kivitelezői szerződéseknél,
- amiket aláírt, - ezek elindultak, csak nem tudtak úgy elindulni, hogy a nyári
időszakba be is fejeződjenek.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

2. A./ Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015.
(II.26) önkormányzati rendeletének módosításáról és a
Veszprém
Aréna
multifunkcionális
sportés
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő
tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
B./ Döntés közvilágítási célú villamos energia beszerzésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C./ Döntés villamos energia beszerzésre irányuló pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, foglaljanak állást az előterjesztés
megtárgyalásával, az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezettel, illetve a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz
kapcsolódó támogatásról szóló „A.” határozati javaslattal kapcsolatban.
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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

109/2015. (IX. 16.) számú határozata
„A./ Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati
rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális sportés rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról B./ Döntés közvilágítási célú
villamos energia beszerzésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról C./ Döntés villamos energia beszerzésre irányuló
pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A./ Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
és
a
Veszprém
Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő
tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról B./ Döntés közvilágítási célú
villamos energia beszerzésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról C./
Döntés villamos energia beszerzésre irányuló pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet, valamint a Veszprém Aréna multifunkcionális sportés
rendezvénycsarnok
építési
beruházásval
összefüggő
tőkeés
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról szóló „A.” határozati javaslat

elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság állásfoglalását az
előterjesztés „B.” részéhez tartozó, előzetes kötelezettségvállalásról közvilágítási
célú villamos energia beszerzésére vonatkozó „B.” határozati javaslatról.
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

110/2015. (IX. 16.) számú határozata
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előzetes kötelezettségvállalásról közvilágítási célú villamos energia
beszerzésére vonatkozó „B.” határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
előzetes
kötelezettségvállalásról
közvilágítási célú villamos energia beszerzésére vonatkozó „B.”
határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat
elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság állásfoglalását az
előterjesztés „C.” részéhez tartozó, villamos energia beszerzésre irányuló előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló „C.” határozati javaslatról.
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

111/2015. (IX. 16.) számú határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta
villamos energia beszerzésre irányuló
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló „C.” határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

3. A
közművelődésről
és
a
támogatásáról szóló 14/2012.
rendelet és az Önkormányzat
Szabályzatáról szóló 39/2014.
rendelet módosítása
Előterjesztő:

művészeti
tevékenység
(III. 30.) önkormányzati
Szervezeti és Működési
(X. 31.) önkormányzati

Porga Gyula polgármester

Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Nem írták bele az előterjesztésbe az
előirányzatot, mely az idei költségvetésben 2.000 eFt-tal szerepel. Idén először
sikerült az Önkormányzatnak erre előirányzatot elfogadni, ezért van szükség most
a felhasználására vonatkozó szabályzat megalkotására.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Nagyon hasznos előterjesztés. Ebben az
évben sok olyan kulturális program van az intézményekben, ahol nevezési díjat
kell fizetni, itt lehet segítséget kérni. Ezt nagyon nagy előrelépésnek tartja.
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 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

112/2015. (IX. 16.) számú határozata
„A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A közművelődésről és a művészeti
tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet és
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

4. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezető váltásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Sági igazgató úr írásban lemondott, mert
a Pápai Szakképzési Centrum igazgatójává nevezték ki és ha jól emlékszik az új
ügyvezetőt 2015. december 31-ig nevezi ki az Önkormányzat a határozati javaslat
szerint.
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.
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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

113/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető váltásáról”
tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Pannon TISZK Veszprém
Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezető váltásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

5. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a

Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési
szerződés jóváhagyásáról
B.) Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a
Szilágyi Erzsébet Keresztény és Alapfokú Művészeti Iskola
működésével
kapcsolatos
használati
megállapodás
jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöntötte Bognár Barnabás urat a
Veszprémi Szakképzési Centrum részéről. Az előterjesztés kettő részből áll,
egyrészt tárgyalnak arról, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
milyen módon történjen, illetve az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény és Alapfokú Művészeti Iskola közötti megállapodás jóváhagyásáról.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Elolvasva az előterjesztést, két
kérdése lenne a Vagyonkezelői Szerződéssel kapcsolatban. Átolvasva - igaz, hogy
az Önkormányzat továbbra is tulajdonosa marad a vagyonkezelésbe adott
intézményeknek, ingatlanoknak, - nem látja az előterjesztésben, hogy
a
biztosítási kötelmek esetlegesen a vagyonkezeléssel megbízotthoz mennének át,
hiszen ő szedi és húzza mindennemű hasznát. El lehetne-e azt szerződésjogilag
érni, hogy ezt követően a vagyonkezelésbe adott tárgyakat ő a saját költségére
biztosítsa, mert ezzel az Önkormányzat kiadását is lehetne csökkenteni. Talált egy
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olyan fejezetet, amelyben a vagyonkezelésbe adott ingatlanban az Önkormányzat
meghatározott helyen hirdetményt tehet közzé közösségi és kulturális célból,
illetve kiadványt. Mi van abban az esetben, ha az Önkormányzat valamilyen
rendezvényt kíván ott tartani? Bérleti jogviszony keretében teheti vagy mi ilyenkor
a teendő? Vagyonkezelésbe adja az ingatlant az Önkormányzat és lehet olyan
eset, amikor az Önkormányzat bizonyos rendezvényt kíván abban az
intézményben tartani, akkor mi a teendő és az eljárás? Nem látott ezzel
összefüggő kitételt a Vagyonkezelési Szerződésben.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: A Vagyonkezelői Szerződés
összességében egy sablon – amit a felek nagyon kismértékben tudtak csak
módosítani, illetve feltölteni tartalommal azokat a részeket, ahol erre szükség volt.
A vagyonkezelői jog tulajdonképpen majdnem ugyanazokat a jogokat
származtatja, mint a tulajdonosi jog, ugyanis használja, hasznosítja, birtokolja,
csak értékesíteni, illetve megterhelni nem tudja, ilyen formában a biztosítás a
vagyonkezelőt terheli. Az önkormányzati használat vonatkozásában valóban nem
tartalmaz kitételt a szerződés, de azt gondolja, hogy egyedi esetben, külön
megállapodásban kell testet öltenie. Ezzel kapcsolatban Képviselő úr kérését az
előterjesztő felé továbbítani fogja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Két esetben kéri, kerüljön
szerződésjogilag megfogalmazásra: a biztosítás is és az önkormányzati
igénybevétel is legyen valamilyen szinten bent a szerződésben, valami utalás
kerüljön be a Vagyonkezelői Szerződésbe.
Brányi Mária alpolgármester: Úgy gondolja, hogy biztosítást köteles a
vagyonkezelő az ingatlanra kötni, ezt tulajdonosként előírhatja az Önkormányzat
és véleménye szerint ezzel célszerű a szerződést bővíteni. Az Önkormányzat
ugyanolyan bérlő lesz a vagyonkezelésbe adott ingatlanok esetében, mint bárki
más bérlő, nem gondolja, hogy ebből fakadóan bármilyen előnyökre igényt
tarthat az Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy ez nem tárgya egy vagyonkezelési
szerződésnek. Ha ezt az épületet vagyonkezelésbe átadja az Önkormányzat,
onnantól a vagyonkezelő fogja a hasznosítás mikéntjét meghatározni. Ez szerinte
nem tartalma a Vagyonkezelői Szerződésnek. A biztosítást viszont támogatná,
hogy gondolják végig.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Mi indokolja a „B” rész esetében bizonyos
helyiségek, termek, közös használatának 2030-ig történő rögzítését. Illetőleg
vannak bizonyos pontozások, m2-számok, melyek nincsenek kitöltve. Erről
szeretne hallani bővebben, véleménye szerint ez lényeges. A kifutó gimnáziumi
osztálynál – Ipari Szakközépiskola esetében – a következő tanévre vonatkozó
pontos létszámot meg tudják adni, az előterjesztésben a meglévő létszám
szerepel. Pontosan milyen költséget kell az Önkormányzatnak megfizetni a
Veszprémi Szakképzési Centrum felé?
Scher Ágota irodavezető: A jogszabály (köznevelésről szóló törvény) úgy
fogalmaz, hogy az oktatási intézmények üzemeltetését,
- kivéve a
szakközépiskolák egy részét - az Önkormányzat viseli. Ebben az esetben, miután
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a gimnáziumi rész nem szakközép, - értelemszerűen - a gimnáziumi részre jutó
üzemeltetési költségeket (víz, csatorna, világítás, fűtés, stb.) létszámarányosan
meg kell téríteni. Amikor a KLIK-kel kötötték a megállapodást ezelőtt 2-3 évvel
ugyanúgy benne volt, mint most. Ezeket továbbszámlázta a KLIK az
Önkormányzat felé.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: A korábbi kérdésre visszatérve közben
megtalálta az előterjesztés 5. oldalán a „Felek joga és kötelezettségei” alatt azt,
hogy ha az Önkormányzat 5 nappal korábban bejelenti az igényét, akkor van
lehetősége a használatra, amennyiben természetesen az adott intézmény
pedagógiai programjának végrehajtását nem veszélyezteti. A 2030-ig történő
használatra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban az Önkormányzat sokáig közvetítő
volt a felek között. Volt egy olyan szakasz, amikor háromoldalú volt ez a
megállapodás, a jogok teljes mértékben átszállnak a vagyonkezelőre, az
Önkormányzat ellenjegyzőként jelenik meg a szerződés vonatkozásában. Ez azt is
jelenti, hogy az Önkormányzat nem irányította és a szándékait, érdekeit sem
érvényesítette, hiszen a két fél megegyezésén alapul a szerződés ennek a
szerződésnek a vonatkozásában. Nem tud igazán hozzászólni, hogyan történt
ennek meghatározása.
Halmay György, a Bizottság tagja: Ez a 15 éves határidő tulajdonképpen egy
előző 15 éves határidő apropóján született. 2000-től lépett hatályba a korábbi
megállapodás. Előretekintve hosszú a 15 év, de visszatekintve hihetetlen rövid. A
tervezhetőség, az egy olyan fontos része az oktatásnak, az iskola
működtetésének, ami tulajdonképpen igényli azt, hogy hosszútávon előre lásson
az ember. Annál is inkább, mert tudják jól, hogy az Ipari iskola testnevelés
óráinak hosszútávra való biztosítása szempontjából ez stratégiai fontosságú,
illetve a Keresztény Iskolának szintén több szempontból fontos, hogy hosszútávra
tervezhessen. Nagyon komoly tervek vannak arra, hogy az általános iskolák 9
évfolyammal működjenek, felmenő rendszerben, tehát ezért is jó, ha az ember
előregondolkodik. Így aztán, amikor sok szempontról beszéltek akkor úgy
gondolták, hogy a 15 éves időtartam, ami most járt le és milyen gyorsan eltelt, a
következő 15 éves időtartam ugyanolyan gyorsan elmegy, s egyfajta biztonságot
ad. A kipontozott részekről annyit szeretne mondani, hogy amikor az előterjesztés
készült, akkor még nem mérték fel a szakemberek a különböző tantermek
négyzetmétereit, valószínűleg ez a Közgyűlésre már nem kipontozva kerül
beterjesztésre.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Nyilván a Közgyűlésen elő fog kerülni,
hogy ismerik-e az intézményvezetésnek az ezzel kapcsolatos állásfoglalását,
mármint az Ipari Szakközépiskolának. Gondolja, igen. Intézményvezetéssel
kapcsolatban – két iskola között elég érdekes, izgalmas probléma – ismerik-e az
intézmény állásfoglalását?
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Igen, természetesen ismerik és ennek
az eredménye a szerződés is, teljes körű volt a koordináció.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési
szerződés jóváhagyásáról szóló „A.” határozati javaslattal kapcsolatban.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az általa javasolt kiegészítésekkel.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Kérte a Bizottság állásfoglalását a
határozati javaslattal kapcsolatban azokkal kiegészítésekkel együtt, melyeket
Alelnök úr felvetett.
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

114/2015. (IX. 16.) számú határozata
„A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról B.)
Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény és Alapfokú Művészeti Iskola működésével kapcsolatos
használati megállapodás jóváhagyásáról”
tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési
szerződés jóváhagyásáról B.) Döntés az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium és a
Szilágyi Erzsébet Keresztény és Alapfokú Művészeti Iskola működésével
kapcsolatos használati megállapodás jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
szóló „A.” határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a vagyonkezelési
szerződésben kerüljenek megfogalmazásra a biztosítással kapcsolatos kötelmek,
illetőleg az esetlegesen felmerülő önkormányzati igénybevétellel kapcsolatos
kitételek.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást
az előterjesztéshez tartozó, az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működésével kapcsolatos
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használati megállapodás
kapcsolatban.

jóváhagyásáról

szóló

„B.”

határozati

javaslattal

Halmay György, a Bizottság tagja: Mielőtt szavaznának, szeretné tájékoztatni
jelenlévőket, hogy az iskolának van egy hivatalos rövidített neve: Szilágyi
Keresztény Iskola.
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

115/2015. (IX. 16.) számú határozata
az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola működésével kapcsolatos használati
megállapodás jóváhagyásáról szóló „B.” határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az Ipari Szakközépiskola és a Szilágyi
Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működésével
kapcsolatos használati megállapodás jóváhagyásáról szóló „B.” határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek határozati javaslat
elfogadását.

Baumgartner Lajos bizottsági tag 15,16 órakor távozott az ülésteremből.

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi és Szolgáltató Zrt között az
Önkormányzat és intézményei részére villamos és
földgázenergia beszerzésére vonatkozó megbízási szerződés
megszűntetéséről, új megbízási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

116/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi és Szolgáltató Zrt között az Önkormányzat és
intézményei részére villamos és földgázenergia beszerzésére
vonatkozó megbízási szerződés megszűntetéséről, új megbízási
szerződés elfogadásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi és Szolgáltató Zrt között az
Önkormányzat és intézményei részére villamos és földgázenergia beszerzésére
vonatkozó megbízási szerződés megszűntetéséről, új megbízási szerződés
elfogadásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

7. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos bizottsági tag 15,19 órakor visszatért az ülésterembe.
Halmay György, a Bizottság tagja: Egy rövid mondatot szeretne a Vadvirág
Óvodával kapcsolatban elmondani. Az Óvoda minősített referencia intézmény
minősítését szeretné kiemelni. Ez egy nagyon fontos elismerése az óvodának,
mely magas szinten végzi a nevelési feladatokat. Ez egy örömteli, dicséretes
teljesítmény, meg ér annyit, hogy megemlítsék.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Egyetért. Ha külön a határozati
javaslatban nem is emelik ki, de fontos, hogy a jegyzőkönyv része legyen és
alkalomadtán tolmácsolni is fogják a Vadvirág Óvodának az elismerésüket.
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 Veszprémi Vadvirág Körzeti
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 1. 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

117/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Költségvetési szervek alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, a Veszprémi
Vadvirág Körzeti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 1. határozati
javaslat elfogadását.

A Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosításáról
szóló 2. 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

118/2015. (IX. 16.) számú határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosításáról
szóló 2. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „az Intézményi Szolgáltató Szervezet
alapító okiratának módosításáról szóló 2. javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

8. A.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál 2014. évben végzett
ellenőrzéséről
B.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt közötti
megállapodás
jóváhagyásáról
a
távhőellátási
közszolgáltatási
tevékenység
mérésének
kritériumrendszeréről
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Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Megismerhették az Állami
Számvevőszék hatásos vizsgálatát „100” oldalba, de minősítve. Mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy az Állami Számvevőszék által történt
megállapításokat az intézkedési tervnek megfelelően végrehajtsák. Volt már
régebben számvevőszéki vizsgálat, ezért tudják, hogy milyen komoly kitételeket
és követelményeket támaszt. Ezzel együtt kell élni, ő a törvényesség fő őre,
mindenképpen azt javasolja Tisztelt Bizottságnak, hogy támogassák azokat a
kötelmeket, melyek a távhő szolgáltatással kapcsolatosak voltak. Úgy látja, hogy
az előterjesztés törekszik azoknak a hiányosságoknak a pótlására, amit az Állami
Számvevőszék előírt az Önkormányzat számára.

Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag 15,21 órakor távozott a Bizottság üléséről.
Rompos Gabriella irodavezető: Az előterjesztésben is benne van, hogy az
intézkedési terveket az Önkormányzat elkészítette és az Állami Számvevőszék
elfogadta. Az Önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége lesz az intézkedési
tervekkel kapcsolatban.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2014. évben végzett ellenőrzéséről” szóló
előterjesztést tudomásul vette.
A „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt közötti megállapodás jóváhagyásáról a távhőellátási
közszolgáltatási
tevékenység
mérésnek
kritériumrendszeréről”
szóló
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

119/2015. (IX. 16.) számú határozata
„B.) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt közötti megállapodás jóváhagyásáról
a távhőellátási közszolgáltatási tevékenység mérésének
kritériumrendszeréről” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a B.)
Döntés a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
közötti megállapodás jóváhagyásáról a távhőellátási közszolgáltatási tevékenység
mérésének kritériumrendszeréről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

9. Együttműködési
megállapodás
Nemzetgazdasági Minisztériummal
Program végrehajtása érdekében

jóváhagyása
a
az Integrált Területi

Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

120/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzetgazdasági
Minisztériummal az Integrált Területi Program végrehajtása
érdekében” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
„Együttműködési
megállapodás
jóváhagyása a Nemzetgazdasági Minisztériummal az Integrált Területi Program
végrehajtása érdekében” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

10.Döntés a Veszprém belterületi 2364/42 hrsz (Jutasi úti
teniszcentrum sporttelep) ingatlan bérleti szerződésének
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztés egy képregénybe illő
történetre hasonlít, természetesen ő megköszöni Alpolgármester Asszonynak a
komoly munkát, mert azért nem volt kevés mire ezeket a szálakat sikerült
kibogozni és annak is örül, hogy ezzel a határozati javaslattal állt elő, amiben
mindenképpen szólítsák fel a felet a tulajdonképpen elkövetett aránytalanság
tekintetében, s ha ez a bérleti szerződés és módosítás nem jönne létre, akkor
peres eljárás keretében történjen meg aminek meg kell történnie. Sok sikert
kíván.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Ő is úgy érzékeli, hogy peres eljárás
nélkül nem igazán fogja az Önkormányzat lezárni ezt az ügyet.
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

121/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Döntés a Veszprém belterületi 2364/42 hrsz (Jutasi úti teniszcentrum
sporttelep) ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Veszprém belterületi 2364/42
hrsz (Jutasi úti teniszcentrum sporttelep) ingatlan bérleti szerződésének
felülvizsgálatáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

11.A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzési
Kft-vel megkötött szociális város rehabilitációs tárgyú
menedzsmentszerződés módosítása
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretné megköszönni a Pro
Veszprém Kft-nek, hogy a szociális városrehabilitációs programban helyt állt és
azokat a kötelező feladatokat ellátta, amit el kellett látni a projekt tekintetében.
Természetesen egyetért az előterjesztővel, hogy magát az egész elszámolási
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procedúrát nem tudja a határidőre elvégezni, - amit első körben, az első
szerződéses jogviszonyban gondolták meg tudja tenni, - ezért javasolja a
határozati javaslat elfogadását és további jó munkát kíván.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Segítséget kérne, mert nem értette
pontosan, hogy az Önkormányzatnak azzal, hogy a határidő egy kicsit hosszabbá
válik, plusz pénzbe is kerül, ami átcsoportosítással megoldható. Pontosan
mekkora ez az összeg?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: 7 millió forint.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöni, ezt szerette volna pontosítani.
Scher Ágota irodavezető: A költségvetés módosítás már tartalmazza ezt az
átcsoportosítást.
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 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

122/2015. (IX. 16.) számú határozata
„A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzési Kft-vel
megkötött szociális város rehabilitációs tárgyú
menedzsmentszerződés módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Pro Veszprém Városfejlesztési és
Befektetés-ösztönzési Kft-vel megkötött szociális város rehabilitációs tárgyú
menedzsmentszerződés módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

12.Döntés
a
Magyar
Állam
tulajdonában,
a
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs
Központ
vagyonkezelésében lévő Veszprém, 01185/6 hrsz-ú ingatlan
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezéséről
Előterjesztő: Czaun János Tulajdonosi Bizottság elnöke
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Nagyon fontos előterjesztés, mert így
Kádártán már nemcsak a Dózsa Gy. utca, illetve nemcsak a Vasút utca, hanem a
Vasút u. és tulajdonképpen Gyulafirátót 82-esre való kikötése közötti út
önkormányzati tulajdonba kerüléséről is szó van. Ennek ő lelkes támogatója, így
talán előbb kerül felújításra egy-egy útszakasz. Biztos nem, nem túl jó mindaz,
amit a metakommunikációs jelekből leolvas. Alpolgármester Asszony?
Brányi Mária alpolgármester: Ez csak privát vélemény.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Az előterjesztő Czaun János, aki jelenleg
nincs itt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Támogatja az előterjesztést, de
ugyan Alpolgármester Asszony már rávilágított majdan azokra a kötelmekre,
amire Elnök úr is már finoman, de jelzett. Nemcsak ingyenes vagyont kap az
Önkormányzat, hanem terhet is kap ezzel együtt, de természetesen örülni kell az
ingyenes dolgoknak is, csak azt szokták mondani, hogy ne nézzék az ingyenes
dolognak a „fogát”, mibe kerülését. Ő úgy gondolja lesz ezzel még gondja az
Önkormányzatnak, mivel útról van szó, nem fogják ezt ilyen könnyen „megúszni”,
lesz még Elnök úrnak ezzel kapcsolatosan véleménye.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Biztosan lesz, de ő abban reménykedik,
hogy uniós forrásokat is találnak előbb-utóbb majd ennek az útszakasznak a
fejlesztéséhez, esetleg ilyen módon megnyílik a lehetőség arra is, hogy Kádárta és
Gyulafirátót között a kerékpárút megépül. Nem folytatja tovább, ezek régi
történetek és talán egyszer a végére érnek. Próbál optimista maradni, de tudja,
hogy az uniós pénzek elköltése is „fáj” az Önkormányzatnak, bárcsak itt
tartanának.
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

123/2015. (IX. 16.) számú határozata
„Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő Veszprém, 01185/6 hrsz-ú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének
kezdeményezéséről”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő Veszprém,
01185/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének
kezdeményezéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.

13.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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

124/2015. (IX. 16.) 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:
2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.Iskolabútorok beszerzésére:
(Deák F. Ált. Iskola részére)
2. sz. vk. összesen:

642 000,- Ft

642 000,- Ft

4. sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.VMK támogatására:
(Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezvényeire)

30 000,- Ft

2.Iskolabútorok beszerzésére:
(Deák F. Ált. Iskola részére)

642 000,- Ft

3.Rendezvények költségeire:

50 000,- Ft
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(Kolostorok és Kertek területén)
4.Növénytelepítés, füvesítés költségeire:
4. sz. vk. összesen:

100 000,-Ft
822 000,- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: dr. Strenner Zoltán
1. 2 db térfigyelő kamera telepítése:
(Kádárta u-i buszfordulóhoz)
2.Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:
5. sz. vk. összesen:

600 000,-Ft

200 000,- Ft
800 000,- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.Faültetésre és csikkes hulladékgyűjtő
kihelyezésére:
6. sz. vk. összesen:

143 000,- Ft
143 000,- Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:

150 000,- Ft

2.Faültetésre, növénytelepítésre:

140 000,- Ft

7. sz. vk. összesen:

290 000,-Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.Egry úti Körzeti Óvoda támogatása:
(jubileumi rendezvény költségeire)
9. sz. vk. összesen:

150 000,- Ft

150 000,- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1. VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
2.Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:
8. sz. vk. összesen:

60 000,- Ft

200 000,- Ft
260 000,- Ft

10. sz. választókerület, képviselő: Némedi Lajos
1.VMK támogatása:
(Erdélyi zarándokok fogadása)
10. sz. vk. összesen:

50 000,- Ft

50 000,- Ft
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11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.Lengyel Nemzetiségi Önkorm. rendezvényének
támogatása:
11. sz. vk. összesen:

120 000,- Ft
120 000,- 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 15,32 órakor bezárta.

K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke
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