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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes, hiányzik Darvas Bence bizottsági tag. Sürgősségi indítvány
érkezett a Bizottsághoz Jegyző úr aláírásával, ezt kell a Bizottságnak először
tárgyalni. Kérdezte a Bizottság tagjait, a sürgősségi indítvánnyal kapcsolatosan van-e
kérdés, amennyiben nincs, kérte foglaljanak állást a sürgősségi indítvány ügyében.
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

95/2016. (VI. 22.) határozata
„Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése” tárgyú előterjesztéssel
kapcsolatos sürgősségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése” tárgyú előterjesztés megtárgyalására vonatkozó
sürgősségi indítványt, azt elfogadja. Az előterjesztést felveszi a Bizottság 2016.
június 22-i napirendjei közé.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást
a napirenddel kapcsolatban, figyelembe véve az előzőleg elfogadott sürgősségi
indítványt.
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

96/2016. (VI. 22.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. június 22-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításának
véleményezése
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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3. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

4. A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

5. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

Dr. Mohos Gábor jegyző

6. Döntés a Csarnok Kft-nek a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban történő tulajdonszerzéséről
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

7. 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:

Porga Gyula polgármester

8. Döntés a 0105/1 hrsz és 0103/1 hrsz ingatlanokat érintő haszonkölcsön
szerződés jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

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

pályázati

felhíváshoz

kapcsolódó

Porga Gyula polgármester

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. II. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

11. Állásfoglalás a Veszprémi Egyetemi Stadion Nonprofit Kft végelszámolással
történő megszüntetésének kezdeményezéséről
Az előterjesztés előadója:
12. Veszprém Megyei
felülvizsgálata

Jogú

Porga Gyula polgármester
Város

Integrált
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Területi

Programjának

átfogó

Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

13. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1-15 kódszámú „Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés” című felhívásához a „Budapest út – Brusznyai Árpád utca –

Mártírok útja – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi
csomópont kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között,
valamint kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába”
projektelemek elkészítése tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

14. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1.-15 kódszámú „Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés” című felhívásához a Fenntartható Városi Mobilitási Terv
elkészítése tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

15. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához a Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai megújítása és Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
készítése tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

16. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához a Laczkó Dezső Múzeum
épületének energetikai megújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója:
17. A.)
B.)
C.)

Brányi Mária alpolgármester

Az ÉNYKK Északnyugat magyarországi Közlekedési Központ Zrt beszámolója
a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2015. évi
teljesítéséről
Igénylés benyújtása állami támogatás iránt a menetrend szerinti helyi
közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában
Döntés pályázat kiírásáról Veszprém Megyei Jogú Város helyi
menetrendszerinti közösségi közlekedésének ellátására közszolgáltatási
szerződés létrehozása érdekében

Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

18. Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról
városfejlesztési nagyberuházások tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

19. Választókerületi Keret felhasználása
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2020-ig

terjedő

Az előterjesztés előadója:

Kovács Zoltán irodavezető

20. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága 2016. II. félévi munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

és

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság alelnöke

21. Döntés a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetéséről (zárt ülés)
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

22. Egyebek
Az
előterjesztések
az
alábbi
portálon
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Dr. Mohos Gábor jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak
állást az előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

97/2016. (VI. 22.) határozata
„Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta
„Az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel 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

98/2016. (VI. 22.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

3. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Időközben
megérkezett a kért szakvélemény a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől,
melyben támogatták a kialakított körzeteket. Ez beépítésre kerül a közgyűlési
anyagba.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez egy fontos kiegészítés volt a
Bizottság számára.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

99/2016. (VI. 22.) határozata
„A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A háziorvosi körzetek meghatározásáról
szóló 17/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

4. A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.
31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Mai napon érkezett
meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és a Járási Hivatal járási vezető
védőnőjének a szakvéleménye és mindketten megfelelőnek találták a körzetek
kialakítását.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Az előterjesztésben is szerepel, hogy az
lenne az ideális, ha intézményenként egy védőnő tudná ellátni a feladatot, de a
költségvetési helyzetben ez nem lehetséges. Van arra elképzelés, hogy ez a
közeljövőben változni fog? Szeretné megjegyezni, - nyilván nem ő az egyetlen, aki
tisztában van vele -, hogy egyre több a probléma a védőnők által ellátandó
feladatok között, akár a középfokú oktatási intézményekben is, és nagyon fontos
szerepük van a védőnőknek. Ugyanakkor jelenleg az ő bérhelyzetük az
ugyanolyan nehéz, mint általában az egészségügyben dolgozóké, sőt náluk úgy
tűnik, hogy egyelőre elmozdulás sem igazán van. A most kilátásba helyezett
bérfejlesztés őket, ha jó emlékszik nem érinti, bár ha igen, akkor azt örömmel
venné. A lényeg viszont az, hogy véleménye szerint hihetetlenül megnőttek a
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családokban, a családokon kívül jelentkező problémák miatt a védőnők feladatai
is. Van-e ezzel kapcsolatban felmérés? Egy dolog, hogy a vezető védőnő
elmondja, hogy el tudja ezt a javaslatot fogadni, egy dolog, hogy a problémákat
ismerik, s ha ezt az állapotot hagyják tovább így változni, a 12 körzetből 11 lesz,
mert egyébként csökken a tanulólétszám, nem pedig azt próbálják megoldani,
hogy a csökkenő tanulólétszám mellett, legalább a terhelését vegyék vissza a
védőnőknek. Ha így mennek tovább, annak beláthatatlanok a következményei.
Van remény az elmozdulásra?
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Valóban egy körzettel kevesebb lett, de
Képviselőtársa is említette, csökken a gyereklétszám. Úgy gondolja, hogy a
védőnők, illetve az egész rendszer úgy működik, hogy nagyjából ki van találva az,
hogy 1000 fő azért befogható. Ő annyira nem látja tragikusnak a helyzetet, hogy
ez nagy problémát okozna. Nagyon kevés a hatáskörük erre, ez inkább
kormányzati, állami feladat. Az állam határozza meg azt, hogy működjön a
rendszer, az Önkormányzat inkább a működtetésben járatos és az az igazság,
hogy mivel a védőnői rendszer egy hungarikum, - máshol nincs a világon -, úgy
gondolja, hogy ez azért tud működni. Nagy veszteséget nem lát abban, hogy egy
körzettel kevesebb lesz, illetve most tárgyalások folynak a védőnőkkel az irányba,
hogy privatizálni szeretnék. Ha valaki ilyenbe gondolkodik, akkor ott
valószínűsíthető, hogy az elvégezendő munka és az ellentételezése, ha nem is
optimális, - ő is egyetért -, de ha valaki már ilyenbe gondolkodik, az azt jelenti,
hogy van ennek értelme. Ha valaki ezt vállalkozásba akarja csinálni, akkor azt
látja, hogy mennyi feladathoz mennyi idő van, ahhoz mennyi juttatás jár. Úgy
gondolja, hogy ezen szempontoknak a figyelembevételével nincs semmi
különösebb, amin változtatni kellene.
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Jelen pillanatban
közalkalmazotti státuszban dolgoznak a védőnők. Ha jól emlékszik előző évben
volt az utolsó korrekció, finanszírozási korrekció, amikor úgynevezett címkézve
kapták meg a finanszírozási többletet. Akkor meg volt határozva, hogy mennyi
részét kell bérre fordítani. Amikor ilyen korlátozás van, akkor ezt figyelembe
veszik mindenesetben, ha nincs ilyen korlátozás, akkor természetesen a
közalkalmazotti táblának megfelelő besorolást kapnak az intézmény részéről. A
másik kérdés a működtetés volt, ha hosszabb távon ez a privatizációs dolog szóba
jön, akkor nagyon fontos az, hogy rentábilis legyen egy körzetnek a működtetése,
az pedig az ellátotti létszám függvénye. Három esetben 1000 fő felett van a
kialakított körzet, de nincs annyival felette – egy kicsit degresszív átmeneti
jelleggel -, de nincs annyival felette, hogy érdemes legyen egy önálló körzetet
működtetni.
Scher Ágota irodavezető: Annyival egészítené ki, hogy a védőnői körzet abba az
önkormányzati feladatkörbe tartozik, amit az OEP finanszíroz. Az OEP úgynevezett
pontrendszer alapján finanszíroz, ez az előterjesztésben is szerepel. Két évvel
ezelőtt volt pótlékrendezés a védőnőknél, ez az illetményt nem érintette, csak a
pótlékokat és azóta beépült a rendszerbe. Most a következő egészségügyi
bérfejlesztésnek konkrétan kik lesznek még az érintettjei azt még nem tudják.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Képviselő urat kérdezi, hogy
megfelelő volt-e a válasz?
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A helyzet nem az, de a választ elfogadja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

100/2016. (VI. 22.) határozata
„A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A védőnői körzetek meghatározásáról
szóló 26/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

5. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő:

Dr. Mohos Gábor jegyző

Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető: Pénteken a Bizottságnak kiküldött, illetve a
honlapra felkerült anyag kiegészítésre került, mert a köznevelési intézményekben
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által
fizetendő térítési díjról szóló rendelethez a melléklet első körben lemaradt, illetve
a vagyonrendelet is bekerült. Természetesen erről nem kell döntést hozni, a
sürgősségi előterjesztés során a Bizottság tárgyalta már.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat tulajdonában
lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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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

101/2016. (VI. 22.) határozata
„Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló
23/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel 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

102/2016. (VI. 22.) határozata
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a civil szervezeteknek nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
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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

103/2016. (VI. 22.) határozata
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta Veszprém város fizető parkolási
rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel 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

104/2016. (VI. 22.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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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

105/2016. (VI. 22.) határozata
a helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

106/2016. (VI. 22.) határozata
a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési
díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézményekben
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által
fizetendő térítési díjról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 39/2014.
(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
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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

107/2016. (VI. 22.) határozata
az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 39/2014.
(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezet elfogadását.

6. Döntés a Csarnok Kft-nek a Veszprém Handball Team
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságban
történő
tulajdonszerzéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Az előterjesztésbe szerepel, hogy csatolni
kell a határozathoz az értékbecslőnek az írásos javaslatát. Ő azt nem látja sehol
sem. 741.900.000.- Ft a kézilabda csapat NB I-ben történő játéklehetőségének a
vagyoni értéke, ezt nyilván a szakértő levezette, erre lenne kíváncsi, hogy ez hol
van? Hiszen benne van, hogy csatolni kellett volna a határozathoz.
Varga András, a Csarnok Kft ügyvezető igazgatója: Rendelkezésre áll a
független szakértői vélemény, ez is egyik feltétele volt a részvényvásárlásnak.
Benyújtásra került az Önkormányzat részére, valamiért ez nem került
becsatolásra, de egyébként ez rendelkezésre áll.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kéri, hogy kerüljön elküldésre a
Bizottság tagjai részére.
Varga András, a Csarnok Kft ügyvezető igazgatója: Megnézte az előterjesztést,
abban a beszámoló van feltüntetve, úgy gondolja, kifejezetten a szakértői
vélemény
nincs
az
előterjesztéshez
hozzácsatolandónak
feltüntetve.
Természetesen átküldi, ha igénylik. Az alapítói határozatban is egyszerűsített
beszámoló szerepel, ez a honlapon is fenn van.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Jó lenne, ha Közgyűlés tagjai is
megkapnák.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Igen, természetesen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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

108/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés a Csarnok Kft-nek a Veszprém Handball Team Zártkörűen
Működő Részvénytársaságban történő tulajdonszerzéséről” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Csarnok Kft-nek a Veszprém
Handball
Team
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságban
történő
tulajdonszerzéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.

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

Porga Gyula polgármester

Halmay György, a Bizottság tagja: Azt szeretné megkérdezni, - mivel az
előterjesztésben nem egyértelmű -, hogy a Vasas-pályánál ezek a parkolók hol
kerülnek kialakításra?
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Az Erdész utcában.
Halmay György, a Bizottság tagja: Gondolta, csak nincs leírva.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Ezzel kiegészítésre kerül az előterjesztés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mivel megállapodásról van szó,
célszerű lenne megnevezni.
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Halmay György, a Bizottság tagja: Azért kérdezte, mert nincs leírva, de ez az,
ami logikus, szinte az egyetlen szóba jöhető ingatlanrész.
Scher Ágota irodavezető: A hrsz alapján egyértelmű.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Azt szeretnék, ha oda lenne írva.
Nem mindig azonosítható be a hrsz alapján.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

109/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés a 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 a Jutasi út melletti 2368/10 hrszú 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.

8. Döntés a 0105/1 hrsz és 0103/1 hrsz ingatlanokat érintő
haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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110/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés a 0105/1 hrsz és 0103/1 hrsz ingatlanokat érintő
haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a 0105/1 hrsz és 0103/1 hrsz
ingatlanokat
érintő
haszonkölcsön
szerződés
jóváhagyásáról”
tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

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

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

111/2016. (VI. 22.) 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 előterjesztés tartozó határozati javaslat elfogadását.

10.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2016. II. félévi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

112/2016. (VI. 22.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. II. félévi
munkatervének meghatározása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2016. II. félévi munkatervének meghatározása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

11.Állásfoglalás a Veszprémi Egyetemi Stadion Nonprofit Kft
végelszámolással
történő
megszüntetésének
kezdeményezéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretné megköszönni Tóthné
Stupián Anikó ügyvezető igazgató asszony áldozatos munkáját, amit
ügyvezetőként tett. Tudja, honnan indultak és hova jutottak. Volt nehéz időszak
is, amikor ügyvezető asszony belépett és átvette, tulajdonképpen azok a
nehézségek megszűntek. Nem volt könnyű feladat, hiszen nagyon nehéz volt
helyreállítani a dolgokat, de mindenképpen szeretné a Bizottság nevében
megköszönni, hiszen fontos tevékenységet végeztek. Úgy az Önkormányzat
nevében is hiszen Veszprém város érdekét képviselte, fontos tevékenységet
folytatott. Bízik abban, hogy már szerepkörben is fognak találkozni. Nem egy
hálás feladat, végelszámolást kell lefolytatni, de bízik abban, hogy lesz egy szebb
jövő, hiszen annak érdekében történnek ezek a történése. Új fejezet kezdődik a
Stadion életében, hiszen a lépések afelé mennek, hogy új lehetőséget nyissanak.
Még egyszer köszöni.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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

113/2016. (VI. 22.) határozata
„Állásfoglalás a Veszprémi Egyetemi Stadion Nonprofit Kft
végelszámolással történő megszüntetésének kezdeményezéséről”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Állásfoglalás a Veszprémi Egyetemi
Stadion
Nonprofit
Kft
végelszámolással
történő
megszüntetésének
kezdeményezéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.

12.Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Programjának átfogó felülvizsgálata
Előterjesztő:

Integrált

Területi

Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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

114/2016. (VI. 22.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált
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Területi Programjának átfogó felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

13.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1-15. kódszámú
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához
a „Budapest út – Brusznyai Árpád utca – Mártírok útja –

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi
csomópont kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és
a belváros között, valamint kerékpáros nyomvonal építése
Szabadságpuszta
városrész
irányába”
projektelemek
elkészítése tárgyában

Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Ismét azt látta, hogy 1 km kerékpárút kb.
100 mFt-ba kerül. Hol van ennek a részletes költségvetése, mert szeretné
mindenképp megnézni. Elképesztőnek találja ezt az összeget. A körforgalom 400
mFt-járól már nem is beszélve.
Lamos Péter irodavezető: Ezek a projektek különböző tervezési stádiumban
vannak. Végleges összegek a kivitelezési tervdokumentáció beárazásakor
pontosodnak, konkretizálódnak. Azt tudja ajánlani és javasolni, hogy ha a
tervdokumentáció leszállításra került, melynek részét képezi a részletes
költségvetés, akkor azt el fogják juttatni Szakértő úr részére.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Tehát ne itt keresse, hanem majd megkapja.
Rendben van.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Tudja, hogy a pályázat része ez a költség is,
ő azért eléggé húzósnak tart szemléletformáló kampány megvalósítására 20 mFtot. Kifejezetten örül annak, hogy egy turbókörforgalom fog megvalósulni. Más
kérdés, hogy szerinte már a Jutasi – Budapest u. kereszteződésébe is egy
turbókörforgalomnak kellett volna megvalósulnia. Ő annak idején ezt hiába
mondogatta nem szakemberként, más kérdés, hogy szakemberek is mondogatták
azt, hogy miért lenne az fontos. A veszprémiek nehezen fogják megszokni, ha
hirtelen egy új közlekedési helyzet áll elő, akkor sok közlekedési baleset is fog
keletkezni, de lehet, hogy a személetformáló tájékoztatóba bele kell azt is rakni,
hogy hogyan kell a turbókörfogalomba közlekedni. Jelen pillanatban nagyon nem
működik az áteresztő funkció, s ha meglesz a Mártírok úti kereszteződésben ez a
tulajdonképpen kettős körforgalom, két körforgalom egymás közelében még
probléma lesz a Mackó cukrászda előtti lámpás kereszteződés és még mindig
probléma lesz a Jutasi úton lévő, illetve a Kossuth Iskola előtt lévő átközlekedő
lámpa. Tudja, hogy lépésről-lépésre tudnak haladni. Tudja, hogy ez is uniós
forrásból tud megvalósulni, de ő óriási bajnak tartja, hogy nem tudják egyszerre
kezelni ezt az egész belvárosi forgalmi rend javítást. Ehhez képest ez egy
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borzasztó nagy összeg. A kerékpárútnak a megvalósítása ezzel párhuzamosan
nem fogja ezt a helyzetet könnyíteni, ezt tapasztalatból fogják látni. Abból a
pénzből kell megvalósítani, amit tudnak szerezni, ő ezért fogja támogatni. Arra ő
is kíváncsi lesz konkrétan, hogy a kerékpárút költségei miből, milyen elemekből
állnak össze.
Lamos Péter irodavezető: A 20 millió forintos felvetésre válaszolva a pályázati
felhívás projektarányosan bizonyos feladatokat határozott meg, ez egy kötelezően
megvalósítandó elem. Ezt nyilván az utolsó forintig igyekeznek olyan tartalommal
megtölteni, ami biztosítja, a szemléletformálást valóban az legyen. A jelenlegi
közlekedésfejlesztési projektek ezeket a beavatkozásokat tartalmazzák. Ezek jó és
előremutató dolgok, ő is úgy gondolja haladni kell lépésről-lépésre, sorban
megoldani az összes jelenlegi problémát.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Amikor az első körforgalmat annak
idején megépítették akkor is volt negatív hang, de utólag egyet értettek azzal,
hogy egy nagyon fontos beruházás valósult meg. Ő nem emlékszik, hogy ebben a
körforgalomban baleset történt volna. A lámpás kereszteződésnek meg volt ez a
sajátossága, történhetett baleset. Ő úgy veszi észre, hogy óvatosan közlekednek,
az igaz, hogy a reggeli és a délutáni csúcs az nagyon komolyan megakasztja a
dolgokat. Ahogy Képviselő úr is jelezte, egyszerre nem megy. Annak is örülni kell,
hogy egy újabb komoly lépést tudnak ebben a dologban tenni és azért arról sem
szabad elfeledkezni, hogy nagyon komoly csökkentést okoz az a kis elkerülő, ami
a körforgalomnál van. Látja, sokan használják, ezáltal tehermentesül a belváros.
Az is igaz, hogy a még meglévő lámpás csomópontok sajnálatos módon vissza
fogják duzzasztani egy ideig, de bízzanak benne, hogy a következő lépésben
megint tudnak egyet lépni, s megint és valóban a belváros könnyebben átjárható
lesz. Ő örül annak, ha a turbókörforgalom valóban megépül. A Tescónál lévő
csomópontnál ódzkodtak attól, de lényegében hasznos csomóponttá vált. Bölcsen
és körültekintően használják, véleménye szerint nincs gond. De itt a szemléletnek
hatalmas szerepe van, hogy hogyan lehet ezt a későbbiekben üzemeltetni.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Amikor arról beszélnek, mikor lehet jó egy
körforgalom, akkor elgondolja, hogy sokat segítene egy körforgalom kiépítésénél
az, hogy a jobbra kisívben kanyarodók mindig külön elmehetnének, nem kellene
mindig bemenni a körforgalomba, ez tehermentesítené a körforgalmat.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ha a méret lehetőségek adják, de
vannak műszaki paraméterek, amik befolyásolják a jogos igényeket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke 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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

115/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1-15. kódszámú „Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához a „Budapest út –

Brusznyai Árpád utca – Mártírok útja – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
találkozásában körforgalmi csomópont kiépítése és kerékpárút építése
a vasútállomás és a belváros között, valamint kerékpáros nyomvonal
építése Szabadságpuszta városrész irányába” projektelemek
elkészítése tárgyában” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.4.1-15. kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához
a „Budapest út – Brusznyai Árpád utca – Mártírok útja – Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca találkozásában körforgalmi csomópont kiépítése és kerékpárút építése a
vasútállomás és a belváros között, valamint kerékpáros nyomvonal építése
Szabadságpuszta városrész irányába” projektelemek elkészítése tárgyában”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

14.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1.-15 kódszámú
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához
a Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítése tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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

116/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1.-15 kódszámú „Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához a Fenntartható Városi
Mobilitási Terv elkészítése tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.4.1.-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához
a Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítése tárgyában” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

15.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásához a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
megújítása és Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
készítése tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

117/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához a Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai megújítása és Fenntartható Energia és
Klíma Akcióterv készítése tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásához a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai megújítása és
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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16.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásához a Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai
megújítása tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

118/2016. (VI. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához a Laczkó Dezső
Múzeum épületének energetikai megújítása tárgyában” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.5.1.-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásához a Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai megújítása
tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

17.A.) Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt beszámolója a helyi menetrend szerinti
közösségi
közlekedés
közszolgáltatás
2015.
évi
teljesítéséről
B.) Igénylés benyújtása állami támogatás iránt a menetrend
szerinti helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás
tárgyában
C.) Döntés pályázat kiírásáról Veszprém Megyei Jogú Város
helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének
ellátására
közszolgáltatási
szerződés
létrehozása
érdekében
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Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási
szerződésének 2015. évi szakmai teljesítésére vonatkozó beszámolójának
jóváhagyásáról szóló határozati javaslattal 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

119/2016. (VI. 22.) határozata
„A.) Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt

beszámolója a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás 2015. évi teljesítéséről
B.) Igénylés benyújtása állami támogatás iránt a menetrend szerinti helyi
közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában
C.) Döntés pályázat kiírásáról Veszprém Megyei Jogú Város helyi
menetrendszerinti közösségi közlekedésének ellátására közszolgáltatási
szerződés létrehozása érdekében”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.)
Az
ÉNYKK
Észak-nyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt beszámolója a helyi menetrend szerinti
közösségi közlekedés közszolgáltatás 2015. évi teljesítéséről B.) Igénylés
benyújtása állami támogatás iránt a menetrend szerinti helyi közösségi
közlekedés közszolgáltatás tárgyában C.) Döntés pályázat kiírásáról Veszprém
Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének ellátására
közszolgáltatási szerződés létrehozása érdekében” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási
szerződésének 2015. évi szakmai teljesítésére vonatkozó beszámolójának
jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy látta, hogy az előterjesztés B.
pontjánál Polgármester úr az előterjesztő, nem történt elírás?
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Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Elírás történt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kéri javítani.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított
támogatásának igényléséről szóló határozati javaslattal 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

120/2016. (VI. 22.) határozata
a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított
támogatásának igényléséről szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés központi
költségvetés által biztosított támogatásának igényléséről szóló határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Szakértő úr felhívta a figyelmüket egy
elírásra a pályázati kiírásban. A 19. oldalon „A Veszprém Megyei Jogú város
Önkormányzata Ellátásért felelős 2015. év első félévében – a normatív támogatás
is beleszámolva – 123.834.917 ezer Ft” szerepel, ezt javítani fogják.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Irodavezető Asszony jelezte volna.
Scher Ágota irodavezető: Igénylik a pénzt, az jöhet.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó,
Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti közösségi
közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés keretében című pályázat
kiírásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

25

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

121/2016. (VI. 22.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrendszerinti közösségi
közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés keretében című
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Jogú Város helyi
menetrendszerinti közösségi közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés
keretében című pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek határozati javaslat elfogadását.

18.Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról a 2020-ig
terjedő városfejlesztési nagyberuházások tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, az
előterjesztést a Bizottság tagjai tudomásul vették.

19. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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

122/2016. (VI. 22.) határozata
„Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről
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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.
Gyulaffy Ált. Isk. működésének támogatása:

6.000.- Ft

2.
Gyulafirátót posta előtti tér rekonstrukciója:

- 114.000.- Ft

3.
Kádártai műfüves pálya karbantartása:

- 140.000.- Ft

4.
VMK támogatása:

160.000.- Ft

5.
Megyei nyugdíjas találkozó költségeire:

40.000.- Ft

1. sz. vk. összesen:

- 48.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
VMK támogatása:
150.000.- Ft
( „Nyáresték a parkban” rendezvény költségeire)
3. sz. vk. összesen:

150.000.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatása
(Március 15. úti Könyvtár festési munkáira)
5. sz. vk. összesen:

300.000.- Ft
300.000.- Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
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1.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

200.000.- Ft

2.
Hársfa óvoda támogatása
(kültéri játszóház költségeire)

280.000.- Ft

10. sz. vk. összesen:

480.000.- Ft

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető

20.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 2016. II. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke 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,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

123/2016. (VI. 22.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságának 2016. II. félévi munkatervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a Bizottság 2016. II. félévi munkatervét az 1. sz.
mellékletben leírtak szerint elfogadja.
A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
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Határidő:

2016. június 29.

Felelős: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő:

Heinbach Anikó
bizottsági referens

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és bejelente,
hogy a Bizottság zárt üléssel folytatja munkáját. A nyilvános ülést 15,00 órakor
bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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