JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2016. szeptember 21-én 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:
Baumgartner Lajos
Dr. Strenner Zoltán
Katanics Sándor
Takács László Szilárd
Sárándi Balázs
Darvas Bence

a
a
a
a
a
a

Bizottság
Bizottság
Bizottság
Bizottság
Bizottság
Bizottság

alelnöke
tagja
tagja
tagja
tagja
tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Dr. Dénes Zsuzsanna
Kovács Zoltán
Kugler Gyula
Dr. Kónya Norbert
Fábián József
Jakab Ibolya
Polhammer Kálmán
Borbás Tamás
Perlaki Claudia

irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
irodavezető
irodavezető
Bakonykarszt Zrt vezérigazgatója
csoportvezető
VEINSZOL igazgatója
marketing menedzser
„VKSZ” Zrt igazgatója
„VKSZ” Zrt részéről
csoportvezető

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Halmay György bizottsági tag jelezte, hogy hivatalból a
Megyei Jogú Városok Szövetsége Oktatási Ifjúsági és Sport Albizottsága ülésén vesz
részt Szolnokon, ezért nem tud a bizottsági ülésen részt venni. Katanics Sándor
bizottsági tag nem jelezte távolmaradását, lehet, hogy még megérkezik. Köszöntötte
Darvas Bence bizottsági tagot, aki néhány hónap kihagyásával, németországi
tanulmányait követően ismételten részt vesz a Bizottság munkájában. A napirend
elfogadása előtt „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” tárgyú
előterjesztésről kell döntenie a Bizottságnak. Kérdezte van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, vélemény?

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást
a „Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” tárgyú előterjesztéssel
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

125/2016. (IX. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 123/2016. (VI. 22.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést

tudomásul veszi.

14,08 órakor Katanics Sándor, a Bizottság tagja megérkezett.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást
a napirenddel 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

126/2016. (IX. 21.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. szeptember 21-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I. félévi
gazdálkodásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016.
évi költségvetési rendeletének módosításáról és a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
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B.) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról
C.) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó
előzetes kötelezettségvállalásról
D.) Döntés a városi lap 2017. évi kiadásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet, az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

/A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak a közterületek használatáról szóló
14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása vonatkozásában kell állást
foglalni./
4. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Gyulafirátóti Bakonyerdő Víziközmű
Társulattal önkormányzati ingatlanokon közút kialakítását, fejlesztését
eredményező beruházáshoz való hozzájárulással összefüggésben
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

6. Veszprém, Kabay János utca 4715/2 hrsz alatti ingatlan értékesítése
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

6. Döntés a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt kéményseprő ipari
közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló
jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

7. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról a víziközművek létrehozása,
valamint felújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

9. Választókerületi Keret felhasználása
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Az előterjesztés előadója:

Kovács Zoltán irodavezető

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

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: A mellékelt táblázatok is igazolják, hogy az első félév
viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodási mutatókat produkált. Különösebb
fennakadás nem volt sem a működésben, sem a felhalmozásban. Az átlagostól
eltérő bevételfajtákat, illetve kiadási előirányzatokat is találhatnak az anyagban. A
működési bevételek és kiadások viszonylag egyenletesen és időarányosan
teljesültek. A felhalmozási bevételek és kiadások pedig értelemszerűen
elmaradtak az időarányostól. Ennek egyrészt az az oka, hogy számos munkának
az előkészületei megkezdődtek, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a harmadik,
illetve negyedik negyedévre, ebből fakadóan a hozzá kapcsolódó állami
támogatás, vagy egyéb finanszírozási bevételeknek az igénybevétele is
alacsonyabb szintet mutat. Ugyanúgy az ingatlanértékesítésből származó
bevételek esetében is, bár lényegesen magasabb, mint az elmúlt évek hasonló
időszakában volt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Készült-e könyvvizsgálói jelentés?
Scher Ágota irodavezető: Megérkezett a könyvvizsgálói jelentés a költségvetés
módosításhoz, ez megküldésre került a Bizottság tagjai részére. Most már a
vonatkozó jogszabályok szerint a beszámoló nem kötelező előterjesztés, ezért
került be tájékoztató jelleggel, s mivel tájékoztató, így nem készült hozzá
könyvvizsgálói jelentés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Javasolná a Bizottság tagjai részére,
hogy a következő bizottsági ülésre kérjék fel Jegyző urat egy tájékoztatásra arra
vonatkozóan, hogy hogyan teljesültek az adó befizetési kötelmek, mivel a
befizetési határidő szeptember 15.-e volt. Ezt természetesen egy határozati
javaslat formájában terjeszti a Bizottság elé, nem kapcsolódik szorosan a
napirendhez.
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Scher Ágota irodavezető: Ezzel kapcsolatosan annyit szeretne elmondani, hogy
mai napig a költségvetési számlára is átjött bevételek, és az, ami még ott van az
adószámlákon, - melyet folyamatosan töltenek át a költségvetési számlára -,
abból is látható már, hogy eddig a teljesítés kb. 5,8 milliárd körül van, tehát egy
olyan 220 millió forint körüli az, ami hiányzik a tervezett bevételek teljesítéséhez
és valószínűsíthető, hogy a decemberi adófeltöltéssel realizálódik is.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kéri a Bizottság tagjainak
állásfoglalását az általa tett javaslattal kapcsolatban, miszerint a következő
bizottsági ülésre kérjék fel Jegyző urat, tájékoztassa a Bizottság tagjait az
adóbevételekkel kapcsolatosan.
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

127/2016. (IX. 21.) határozata
a 2016. évi adóbevételekről szóló tájékoztatóról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága felkéri Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy
tájékoztassa a Bizottságot a 2016. évben eddig befolyt adóbevételekről.
Határidő:
Felelős:

2016. októberi Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülés
dr. Mohos Gábor jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Prém József, az Adóiroda
irodavezetője
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztés tájékoztató, így nem
igényel állásfoglalást.
A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

2. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének
módosításáról és a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról
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B.) Döntés
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C.) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi
fenntartási
és
működési
költségeihez
történő
hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról
D.) Döntés a városi lap 2017. évi kiadásával kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Van egy módosítás a C. pont tekintetében, az
előterjesztésben 21.000 eFt kötelezettségvállalás szerepel, mely időközben 20.000
eFt-ra módosult.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez már javításra került a kiküldött
anyagban.
Scher
Ágota
irodavezető:
Ezek
a
határozatok
mind
kötelezettségvállalások a működéshez fontos feladatok tekintetében.

előzetes

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A 2016. évi költségvetés
módosításnak számos pozitív hozadéka van, hiszen plusz támogatási formák
érkeznek be, gondolva itt akár a védőnői, akár szociális dolgozókkal kapcsolatos
dolgokra. Látszik, hogy plusz juttatások érkeznek az Önkormányzathoz ezek
fedezetére.
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, a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel
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

128/2016. (IX. 21.) határozata
„A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
és a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz
kapcsolódó támogatásról B.) Döntés az Önkormányzat
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vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról C.)
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és
működési költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez
kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról D.) Döntés a városi lap
2017. évi kiadásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
és
a
Veszprém
Aréna
multifunkcionális
sportés
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz
kapcsolódó támogatásról B.) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról C.) Döntés a Jutasi úti műfüves
sportpálya 2017. évi fenntartási és működési költségeihez történő hozzájárulás
mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról D.) Döntés a
városi lap 2017. évi kiadásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, a 2016. évi költségvetésről
szóló 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezet elfogadását.

A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
szóló „A” 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

129/2016. (IX. 21.) határozata
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém Aréna multifunkcionális sportés
rendezvénycsarnok
építési
beruházásával
összefüggő
tőkeés
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
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A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, az Önkormányzat vagyonbiztosításával
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló „B” 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

130/2016. (IX. 21.) határozata
az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat vagyonbiztosításával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról szóló „C” 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

131/2016. (IX. 21.) határozata
a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi fenntartási és működési
költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az ehhez kapcsolódó
előzetes kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Jutasi úti műfüves sportpálya 2017. évi
fenntartási és működési költségeihez történő hozzájárulás mértékéről és az
ehhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a városi lap 2017. évi kiadásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló „D” határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

132/2016. (IX. 21.) határozata
a városi lap 2017. évi kiadásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a városi lap 2017. évi kiadásával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

3. A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III. 29.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.
31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Bizottságnak a közterületek
használatáról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatban kell állást foglalnia.
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-tervezet 1. és 4. §-ával 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

133/2016. (IX. 21.) határozata
„A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati

rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati
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rendelet, 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 közterületek használatáról szóló
14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet, 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 1. és 4. §-ának
elfogadását.

4. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Gyulafirátóti
Bakonyerdő
Víziközmű
Társulattal
önkormányzati
ingatlanokon közút kialakítását, fejlesztését eredményező
beruházáshoz való hozzájárulással összefüggésben
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

134/2016. (IX. 21.) határozata
„Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Gyulafirátóti

Bakonyerdő Víziközmű Társulattal önkormányzati ingatlanokon közút
kialakítását, fejlesztését eredményező beruházáshoz való
hozzájárulással összefüggésben” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás
jóváhagyása a Gyulafirátóti Bakonyerdő Víziközmű Társulattal önkormányzati
ingatlanokon közút kialakítását, fejlesztését eredményező beruházáshoz való
hozzájárulással összefüggésben” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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5. Döntés emléktábla,
elhelyezéséről

emlékmű

és

köztéri

műalkotás

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Perlaki Claudia csoportvezető: A Közjóléti Bizottság ülésén kérdésként vetődött
fel, hogy a Zrínyi emléktábla végleges szövege a csatolmány szerinti, vagy pedig
a szöveges indoklásban szereplő-e? A szöveges indokoló részben szereplő
tartalom jelenik meg a táblán. A művész előbb elkészítette, s le kell javítania. A
Közgyűlésig ezt cserélni fogják.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Három köztéri emlékművel és
emléktáblával gazdagodik ismételten a város.
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, a törökkor idején a veszprémi
várért küzdő katonák emlékére emléktábla elhelyezéséről a veszprémi várban
szóló 1. 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

135/2016. (IX. 21.) határozata
„Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri műalkotás elhelyezéséről”

tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés emléktábla, emlékmű és köztéri
műalkotás elhelyezéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1.
határozati javaslat elfogadását, mely a törökkor idején a veszprémi várért
küzdő katonák emlékére emléktábla elhelyezéséről a veszprémi várban szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a GULÁG-emlékmű állításáról a Kossuth utcai aluljáró és a Budapest utca
8. között elterülő füves területen szóló 2. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

11

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

136/2016. (IX. 21.) határozata
GULÁG-emlékmű állításáról a Kossuth utcai aluljáró és a Budapest utca
8. között elterülő füves területen szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a GULÁG-emlékmű állításáról a Kossuth
utcai aluljáró és a Budapest utca 8. között elterülő füves területen szóló
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a 2. határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló mellszobor állításáról a Margitromoknál szóló 3. 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

137/2016. (IX. 21.) határozata
az Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló mellszobor állításáról a Margitromoknál szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló
mellszobor állításáról a Margit-romoknál szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a 3. határozati javaslat elfogadását.

6. Veszprém, Kabay János utca 4715/2 hrsz alatti ingatlan
értékesítése
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.
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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

138/2016. (IX. 21.) határozata
„Veszprém, Kabay János utca 4715/2 hrsz alatti ingatlan értékesítése”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém, Kabay János utca 4715/2
hrsz alatti ingatlan értékesítése” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

7. Döntés a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
kéményseprő ipari közszolgáltatási tevékenységének 2015.
évi teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Önmagáért beszél az előterjesztés és
nagyon szomorú azt látni, hogy ez a helyzet a kéményseprési szolgáltatással.
Nyilván erről nem azok tehetnek, akik a feladatot annak idején vállalták. Szerinte
egyre
komolyabb
veszélyben
vannak
azok,
akik
használják
a
tüzelőberendezéseiket. Látják mindannyian, hogy ezek az ellenőrzések sokkal
ritkábban, vagy meg sem történnek. Sokan az anyagi helyzetük miatt egyre
merészebb dolgokat művelnek, s ennek véleménye szerint előbb-utóbb súlyos
következménye lesz. A probléma nincs megoldva, csak erre szerette volna felhívni
a figyelmet. A komoly kiadások, ez a fajta veszteség, ami keletkezik, ez mutatja
legjobban, hogy baj volt az effajta elgondolással.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy gondolja, a jövőben is
mindannyiunk felelőssége, hogy olyan tüzelőberendezést és olyan eszközt
használjunk, amivel a saját és családunk testi épségét mindenképp megpróbáljuk
védeni. Az ellenőrzések továbbra is meglesznek, nem azt jelenti, hogy nem lesz,
csak csökken az ellenőrzések száma, kétévente lesz kötelezően. Az
előterjesztésből is kiderült, hogy azzal a létszámmal, amivel a szolgáltató
dolgozott nem ért a végére a szolgáltatás ellenőrzésének. Most két éve lesz a
szolgáltatásvégzőnek, hogy a végére érjen. Elég szomorú, ha két év alatt
tönkremegy pl. a kémény. Bízik benne, hogy azért ennél nagyobb felelősségük
van az embereknek, erre odafigyelnek. Bizonyos dolgokat lehet, hogy az
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ellenőrzés mellett sem lehet teljes mértékben észrevenni, gondol itt a
visszaszivárgásra. Az előterjesztésben is szerepel, ebben a körzetben, ezen a
területen – Veszprém megyét érti - nem volt gond. Igaz az előterjesztésben
szerepel, hogy volt tűz és egyéb, de hát ennek nem volt komolyabb sérültje.
Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Polhammer Kálmán, a „VKSZ” Zrt igazgatója: 2016. július 1-től az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari
Igazgatóhelyettes Szervezet Veszprém Megyei Ellátási Csoportja vette át a
szolgáltatást a „VKSZ” Zrt-től. Gyakorlatilag 35 kolléga került át, 1 csoportvezető,
3 adminisztrátor és a kéményseprő szakmunkások kerültek át ebbe a szervezetbe.
Csak lakossági szolgáltatással foglalkoznak, a közületeket pedig a Magyar
Kéményseprőipari Kft nyerte el, ez hét megyét érint. Nincs rá felhatalmazva, a
részleteit nem tudja, ezért erről nem tud tájékoztatást adni. Helyileg Veszprém,
Radnóti tér 2/A. szám alatt vannak, a VeszprémBer Zrt mellett, július 1-től ott
folytatják ezt a szolgáltatást. Az átadás-átvételi folyamat még igazából nem zárult
le. Maga a lezárás szeptember 30-án történik meg, öt évre visszamenőleg,
tételesen kell a lakcímekkel, illetve az eddigi munkáról beszámolni.
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

139/2016. (IX. 21.) határozata
„Döntés a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt kéményseprő ipari
közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi teljesítéséről szóló
beszámoló jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a VKSZ Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt kéményseprő ipari közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi
teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
víziközművek létrehozása, valamint felújítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöntötte Kugler Gyulát, a
Bakonykarszt Zrt vezérigazgatóját és egyben kifejtette, hogy egy nagyon komoly
fejlesztésről és jövőképről van szó. Lesz feladat ezzel kapcsolatban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó, a 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról szóló 1. 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

140/2016. (IX. 21.) határozata
„Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról a víziközművek
létrehozása, valamint felújítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyásáról a víziközművek létrehozása, valamint felújítása tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztés tartozó 1. határozati javaslat elfogadását,
mely a 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervének jóváhagyásáról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról szóló 2. 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

141/2016. (IX. 21.) határozata
az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról szóló határozati
javaslatról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
az
56.
sorszámú
Veszprém
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását, mely az 56.
sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer gördülő
fejlesztési tervének jóváhagyásáról szól.

19. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

Kovács Zoltán irodavezető: Kiegészítése lenne az előterjesztéshez, mely a mai
nap érkezett. A 6. számú választókerületnél, Brányi Mária alpolgármester asszony
szeretné, ha a Csillag úti óvodát támogathatná 70 eFt-tal, mégpedig egy
dombormű elhelyezése érdekében. Szeretné, ha így fogadná el a Bizottság a
határozatot.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ő is szeretne egy kiegészítést tenni a
9. számú választókerület esetében hulladékgyűjtő zsák beszerzésére 100 eFt
értékben. Elnézést kér az improvizáció miatt, menetközben merült fel ez az igény.
Javasolja a Bizottságnak elfogadásra.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Lehet-e tudni, hogy azon a domborművön a
Csillag úti Óvodában ki fog szerepelni és Képviselő asszony milyen célra segíti az
Óvodát 70 eFt-tal?
Kovács Zoltán irodavezető: Csizmadia Zoltán Leányka című domborműve kerül
elhelyezésre.
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 szóban elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve.
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

142/2016. (IX. 21.) 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:

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
VMK támogatása:
(„Őszváró buli a parkban” rendezvény költségeire)
2.sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
Veszprémi Petőfi Színház támogatása:
(erdélyi vendégjáték költségeire)

100.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(„ Őszváró buli a parkban” rendezvény költségeire)

100.000.- Ft

3. sz. vk. összesen:

200.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(„Őszváró buli a parkban” rendezvény költségeire)
4.sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Veszprémi Petőfi Színház támogatása:
(erdélyi vendégjáték költségeire)

100.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(„Őszváró buli a parkban” rendezvény költségeire)

100.000.- Ft

5. sz. vk. összesen:

200.000.- Ft
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6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Iskolabútorok beszerzésére a Kossuth Lajos
Általános Iskolába:

460.000.- Ft

2.
Gerinctorna oktatásra a Kossuth L. Ált. Isk.
3. évfolyamosainak :

300.000.- Ft

3.
Csillag úti óvoda támogatása :
(dombormű elhelyezésének költségeire)

70 000.-Ft

6.sz. vk. összesen:

830.000.- Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
VMK támogatása:
(Nyugdíjas rendezv. költségeire)

20.000.- Ft

7. sz. vk. összesen:

20.000.- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
Növények beszerzésére:

100.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

30.000.- Ft

8. sz. vk. összesen:

130.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Szemétgyűjtő kihelyezésére:

60.000.- Ft

2.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:
9.sz.vk.összesen:

100 000.- Ft
160.000.- Ft
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10.sz. választókerület, képviselő: Némedi Lajos
1.
Veszprémi Petőfi Színház támogatása:
(erdélyi vendégjáték költségeire)
10. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Veszprémi Petőfi Színház támogatása:
(erdélyi vendégjáték költségeire)

100.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

150.000.- Ft

3.
Közlekedési tükör kihelyezésére:
(Tumler Henrik utcába)

130.000.- Ft

11. sz. vk. összesen:

380.000.- Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
2.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:
12. vk. összesen összesen:

240.000.- Ft

120.000.- Ft
360.000.- Ft

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14,40 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Dr. Strenner Zoltán
a Bizottság tagja
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