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Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Bár már időben előrehaladtak, de mindenkinek eredményekben
gazdag újesztendőt és jó munkát kíván erre a költségvetési évre is. Ő úgy gondolta,
hogy ma egy nehéz nap lesz, mert a költségvetésről is tárgyalni fognak, hiszen a
félévi munkatervben ez az elképzelés volt. Biztos meg van az oka, miért nincs a
napirendek között, majd a Közgyűlésen beszélnek róla. Megállapította, hogy a
Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Dr. Strenner
Zoltán bizottsági tag nem jelezte előzetesen távolmaradását, bízik benne, hogy
hamarosan megérkezik. Először a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést
tárgyalják, majd a napirendeket. Bízik benne, hogy napirendekhez tartozó
előterjesztések mindenkihez hiánytalanul eljutottak. A lejárt határidejű határozatok
között elég sok van, ami a képviselői keretek elköltésével kapcsolatos, és van egy
ISZSZ-szel kapcsolatos is, melyhez módosító javaslat is tartozik. Köszöntötte

Igazgató urat, ha esetleg kérdés van az Intézkedési tervvel kapcsolatosan, akkor tud
segíteni, ahogy Irodavezető asszony is.

14,08 órakor Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag megérkezett, így a Bizottság létszáma
7 főre változott.
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

1/2016. (I. 20.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 43/2015. (III. 18.) határozatának, a 62/2015. (IV.22.) határozatának, a
77/2015. (V. 20.) határozatának, a 83/2015. (VI. 17.) határozatának, a 124/2015.
(IX. 16.) határozatának, a 1027/2015. (X. 21.) határozatának, a 152/2015. (XI. 18.)
határozatának, valamint a 186/2015. (XII. 09.) határozatának végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi azzal, hogy
- a 43/2015. (III.18.) határozat esetében a 6. választókerületnél jóváhagyott
600 eFt átcsoportosításra kerül, melynek célját Képviselő Asszony később
határozza meg,
- a 108/2015. (IX. 16.) határozat esetében a határidőt 2016. március 31-ig
meghosszabbítja,
illetőleg
- a 124/2015. (IX. 16.) határozat esetében az 5. választókerületnél jóváhagyott
600 eFt 2 db térfigyelő kamera telepítésére /Kádárta utcai buszfordulóhoz/
vonatkozó határidőt 2016. december 31-ig meghosszabbítja.

Katanics Sándor, a Bizottság Elnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást a
napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

2/2016. (I. 20.) határozata
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a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. január 20-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. Előzetes kötelezettségvállalás kárpátaljai magyarok megsegítésére
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. Döntés a Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) ingatlan
fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a fejlesztéshez szükséges
hozzájárulásról
Az előterjesztés előadója:
4. Társadalmi konzultáció
nagyberuházásokról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
lefolytatása

a

terjedő

városfejlesztési

Porga Gyula polgármester

5. Javaslat az „Otthon Melege Program”
önkormányzati támogatás biztosítására
Az előterjesztés előadója:

2020-ig

pályázati

felhíváshoz

kapcsolódó

Porga Gyula polgármester

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprém
Közüzemi Szolgáltató Zrt között létrejövő parkolási megállapodásról
Az előterjesztés előadója:
7. Beszámoló a Veszprémi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester
Települési

Értéktár

Bizottság

2015.

II.

félévi

Brányi Mária alpolgármester

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az
alapellátási
központi
orvosi
ügyelet
további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás
módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Decemberben tárgyalták ezt az
előterjesztést, akkor 93 millió forinttal tervezték a közbeszerzési eljárást három
évre. A mostani előterjesztésben - megfelelő indoklással - már az szerepel, hogy
118 millió forintot terveznek 3 év távlatában, az OEP támogatáson felüli
önkormányzati támogatás keretében biztosítani ahhoz, hogy a kiírásra kerülő
közbeszerzés várhatóan eredményes legyen. Ezzel kapcsolatban a közbeszerzési
eljárás, - ha jól érti - még nem indult el a decemberi döntés ellenére.
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Elindult, a
Polgármester úr döntött a bíráló bizottság összetételéről és elkezdték tárgyalni ezt
a témát. Igazából akkor került egy sor plusz információ a tudomásukra, ami
alapján felül kellett vizsgálni az előzetes kötelezettségvállalást annak érdekében,
hogy eredményes lehessen a közbeszerzés, ugyanis, ha nem lesz eredményes,
akkor fennáll az a veszély, hogy amit a háziorvosokkal korábban kötöttek
feladatellátási szerződést az alapján 4.000.- Ft vagy még akár fölé is mehet az
ügyeleti díj, s ezt szeretnék elkerülni. Mindenképpen célszerű lenne szakmai
szempontból is, és egyéb módon is, hogy maradjon a külső szolgáltatós, legalább
ilyen színvonalú szolgáltatás, mint ami eddig volt. Most annyi a változás, hogy 3
évre szeretnék meghirdetni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Ez teljesen érthető, ő csak azért
csodálkozott, hogy az eredetileg tervezett összeg több mint negyedével sikerült
ezek szerint alulkalkulálni. Jött valami jelzés, hogy a közbeszerzési eljárás így
szinte biztos, hogy eredménytelen lesz?
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Igazából hivatalos
jelzést nyilvánvalóan nem kaptak, de azért a Kórháznak is és a többi, ebben a
szakmában résztvevő hasonló érdeklődésű szakembernek igenis jött információ,
hogy a környéken megemelték az ügyeleti díjakat. Fontos volt, hogy tudják azt,
hogy a tárgyévben hatályos ügyeleti díjak hogyan
alakulnak, mert most
jelentkezett a jelenlegi szolgáltatónál az az orvoshiány, ami egyrészt abból adódik,
hogy kimennek külföldre, másrészt inkább elmennek máshová ügyelni, ahol
kedvezőbb az ügyeleti díj, ugyanis a jelenlegi szolgáltató megközelítően sem tud
ennyi ügyeleti díjat adni, s célszerűnek látják, hogy egy kicsit megemeljék.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közjóléti Bizottság ülésén
mélyrehatóan tárgyalták az előterjesztést. Megállapításra került, hogy 2 évvel
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ezelőtt, mielőtt ez a rendszer bevezetésre került közel 120 millió forintba került az
OEP finanszírozással együtt évente az Önkormányzatnak. A jelenlegi előterjesztés
tükrében is elmondható, hogy még alatta vannak a két évvel ezelőtti áraknak. Ez
nem vigasz számukra, de az élet ment előre, az orvosi szakma is drágább lett.
Tanácsadó asszony is említést tett arról, ha maga a közbeszerzés nem lenne
eredményes, s újra a háziorvosi rendszer állna fel, akkor jóval drágább lenne. Azt
sem szabad elfelejteni, - ezt Dr. Strenner Zoltán elnök úr említette, - hogy az
akkori háziorvosokkal történő egyeztetés kb. 5.000.- Ft körüli nagyságrendet jelölt
meg 2 évvel ezelőtt. Ahhoz képest még mindig – véleménye szerint – valahol
reális az előterjesztés. Köszönik az előkészítő bizottságnak, hogy felhívja a
döntéshozók figyelmét. Sajnos át kell gondolni az árakat, nem biztos, hogy ezen a
csökkentett áron le tudják folytatni a közbeszerzést. Arról sem szabad
elfeledkezni, hogy a Kórházba jelenleg nem kell fizetni egy pályázat kapcsán. A
pályázat fenntartási idejét követően még ott lebeghet egy olyan jellegű
kötelezettség is, hogy akár az üzemeltetési költségbe is be kell szállni. Hál’ isten
jelenleg csak ezt a nagyságrendű emelést kell elfogadni. Javasolja támogatni és
elfogadni a Bizottságnak, hisz a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak az is
feladata, hogy ezt ilyen módon is precízen kezelje.
Scher Ágota irodavezető: Ezt a 3 év alatt összesen 118 millió forintot nem
egyedül Veszprém város finanszírozza meg, hiszen az orvosi ügyelet nemcsak
Veszprém közigazgatási területére terjed ki, hanem az agglomerációs terület
egészére, tehát ebből kb. 80 %-ot áll Veszprém, a többi a társult települések
hozzájárulása. Amikor a bíráló bizottság – melynek Tanácsadó asszony is és ő is
tagja volt – összeült, nemcsak az a jelzés érkezett, hogy amennyiben sikertelen a
közbeszerzés, akkor visszaáll a korábbi rendszer. A korábbi rendszer még
pénzügyi többlet-kötelezettségvállalás mellett sem biztos, hogy vissza tudott volna
állni, hiszen Veszprém háziorvosi körében is szembe kell nézni azzal, hogy előbbutóbb lesznek olyan körzetek, ahol orvoshiány lesz, hiszen a veszprémi háziorvosi
karnak a korösszetétele sajnos erősen magas és már közel vannak vagy jó
néhányan be is töltötték a nyugdíjkorhatárt. Tehát dupla veszéllyel kellett volna
szembenézni, ha csak nem változtatnak a korábbi állásponton.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöni, ez fontos kiegészítés volt. A
Közgyűlésen még lesz egy-két gondolata, de már jobban érti. Meglehetősen
furcsa volt, hogy egy hónappal ezelőtt tárgyalták és van egy alapos előkészítő
munka, akkor azt gondolja az ember, hogy egy hónappal később egy ilyen fontos
ügy nem kerül újra az asztalra. Egy percig nem gondolja, hogy a Hivatalnak
ebben bármiféle felelősséget kellene vállalni. Talán most jobban érti, mert előtte
nem értette, hogy összeült a közbeszerzés és ott húzták be a féket. Nevezetesen
a döntés-előkészítésnél nem jelzett senki, azt a szakemberek a közbeszerzésnél
mondták, hogy így könnyen „lyukra” lehet futni - elnézést a kifejezésért. Ha jól
értette ez volt az indok.
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.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

3/2016. (I. 20.) határozata
„Az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az alapellátási központ orvosi ügyelet
további működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság Elnöke: Tartózkodása annak szólt, amit a
kérdéseivel is jelezni kívánt: szerinte azért lehetett volna látni, készülni erre, főleg
a háziorvosokkal éveken keresztül tartó problémák megismerése után.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem szükséges megindokolni a
tartózkodást.

2. Előzetes
kötelezettségvállalás
megsegítésére
Előterjesztő:

Kárpátaljai

magyarok

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 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

4/2016. (I. 20.) határozata
„Előzetes kötelezettségvállalás Kárpátaljai magyarok megsegítésére”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes kötelezettségvállalás
Kárpátaljai magyarok megsegítésére” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

3. Döntés Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont
(Vasas-pálya) ingatlan fejlesztése tárgyú megállapodás
megkötéséről és a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Örömmel vette az előterjesztést,
valóban itt egy olyan beruházás valósulhat meg, amely kiszolgáló egységként
elősegíti az ott lévőknek a munkáját. Kérdése az lenne, – ő nem látta tisztán a
megállapodás kapcsán, - hogy az üzemeltetésnek a további sorsával mi lesz. Igaz,
hogy benne van, hogy a tulajdonos térítésmentesen átveszi és azt funkciójának
megfelelően üzemelteti. Kérdezi, mi lesz az üzemeltetéssel a továbbiakban – nem
az Önkormányzat fogja üzemeltetni -, de rendelkeznek-e arról, hogy a 190 m2
öltöző blokknak mi lesz a további sorsa üzemeltetés szempontjából? A költségek
finanszírozásával mi lesz?
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Nem találta meg pontosan hol, melyik
szakaszról van szó?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A 9. pont utolsó mondata: „… az

Épület tulajdonjogát térítésmentesen átveszi és azt funkciójának megfelelően
üzemelteti.”
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Nem ezt kereste, hanem az alatta
levőt. A használati jogát szerzi meg ennek az épületnek az egyesület és ezzel
együtt az üzemeltetési kötelezettség is rá fog szállni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A megállapodás szerint nem.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Ezt így, ebben az összekapcsolt
módban a szöveg nem tartalmazza, de természetesen ilyen jellegű tanácsokat is
bele fognak építeni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni, ő csak azt kifogásolja, hogy
az üzemeltetésre való kötelezettséget foglalják bele.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöni a figyelemfelhívást és akkor ez a
Közgyűlésig várhatóan pontosításra kerül.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Igen
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni, elfogadja.
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 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

5/2016. (I. 20.) határozata
„Döntés Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya)

ingatlan fejlesztése tárgyú megállapodás megkötéséről és a
fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Jutasi út melletti 2368/10 hrsz-ú
sportközpont
(Vasas-pálya)
ingatlan
fejlesztése
tárgyú
megállapodás
megkötéséről és a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

4. Társadalmi konzultáció lefolytatása
városfejlesztési nagyberuházásokról
Előterjesztő:

a

2020-ig

terjedő

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Politikai természetű megjegyzései
vannak, de azt a Közgyűlésre tartogatja, ha nem veszik rossznéven. A Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság elnökeként talán csak az, hogy ő a 2 millió forintot is
sokallja, - de ez csak egy megjegyzés volt - ennek a feladatnak a végrehajtására,
hiszen ezek jó része uniós pályázat és az uniós pályázatokban elég jelentős
források állnak éppen arra rendelkezésre, hogy elvileg ezek a konzultációk
megtarthatóak legyenek. Nem a konzultáció ellen van, azt lehet ebből is folytatni,
az a fontos, hogy eljussanak az információk a lakossághoz. A Veszprémi 7 Nap
évi 25 millió forintot kap arra, hogy segítse ezeket az információkat eljuttatni. Ez
is csak egy megjegyzés volt.
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 7 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

6/2016. (I. 20.) határozata
„Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Társadalmi konzultáció lefolytatása a
2020-ig terjedő városfejlesztési nagyberuházásokról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Javaslat az „Otthon Melege Program” pályázati felhíváshoz
kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítására
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: A szándék teljesen világos és csak
támogatni lehet.
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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

7/2016. (I. 20.) határozata
„Javaslat az „Otthon Melege Program” pályázati felhíváshoz kapcsolódó
önkormányzati támogatás biztosítására” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az „Otthon Melege Program”
pályázati felhíváshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítására” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.
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6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
„VKSZ” Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt között létrejövő
parkolási megállapodásról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Több fordulós meccs, erre most kell, hogy
sor kerüljön és akkor február 1-től indul. Meggyőződése, hogy sok veszprémi
lakos akkor fog rádöbbeni, hogy történt valami, pedig ez ügyben sajtótájékoztató
is volt január elején, azt is olvasta.
Némedi Lajos alpolgármester: Tervezik még a „VKSZ” Zrt munkatársaival, hogy
a parkolást igénybe vevő állampolgárokat minél jobban felvilágosítsák, még több
információt adjanak. Biztosan sokan vannak, akik – bár igyekeztek -, de nem
mindenki jutott információhoz.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Köszöni és örül, ha így lesz, mert szerinte
se lehet elégszer elmondani. Ne február 1-én csodálkozzanak rá sokan, hogy
történt valami.
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 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

8/2016. (I. 20.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”
Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt között létrejövő parkolási
megállapodásról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt között létrejövő
parkolási megállapodásról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

7. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015.
II. félévi tevékenységéről
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Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Elég érdekes és izgalmas értékeknek a
felvételéről van szó, gondolja az előterjesztést mindannyian megnézték. Ő még
nem tudta megnézni, de az előterjesztés szerint a városi honlapon is elérhető
vagy elérhető lesz az előterjesztés egyfajta részletezése, indoklásokkal a bizottság
munkája alapján, hogy a sok javaslat közül miért ennek az öt értéknek a felvétele
került megfogalmazásra a javaslatban. A Bizottság munkájával kapcsolatban
Veszprém város honlapján ez már elérhető Kabinetfőnök úr?
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Ezt hol olvasta Elnök úr?
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Amikor elolvasta az előterjesztést, akkor
olyasmit is látott, hogy ezzel kapcsolatban jogszabályi előírás van, a város
honlapján ezt fel kell tüntetni. Most nem tudta megnyitni az előterjesztést, de a
Közgyűlésen szó szerint fogja idézni.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Valóban szerepel az előterjesztésben,
de nem tudja megmondani, hogy a honlapon hol található meg ez az információ,
de akkor ezt a linket be fogják csatolni.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Van egy tanú, aki azt mondja már olvasta.
Scher Ágota irodavezető: Most ő se tudná megmondani, hogy hol. De biztos,
hogy olvasott az Értéktár munkájáról. Egyesével külön ki voltak fejtve a Települési
Értéktárba javasolt értékek, meg volt a leírás, ki javasolta, miért javasolta. Ő
olvasta.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: A „Kultúra-művészet” alatt az első a
Települési Értéktár.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke: Biztos megnézi, mert őt kifejezetten
érdekli - jelezte is, hogy az ő hibája, hogy nem nagyon kutakodott –, de
véleménye szerint fontos, hogy fent legyen a városi honlapon is, akit érdekel, az
könnyen megtalálja.
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 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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9/2016. (I. 20.) határozata
„Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Települési
Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és több napirendi
pont nem lévén a Bizottság ülését 14,31 órakor bezárta.
K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke
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