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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. A Bizottság munkáját a Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéssel kezdi meg. Érdeklődött van-e
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban, amennyiben nincs,
kérte foglaljanak állást a határozati javaslatról.

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

1/2017. (I. 18.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 54/2016. (III. 23.) határozatának, a 79/2016. (IV.20.) határozatának, a
94/2016. (V. 18.) határozatának, a 122/2016. (VI. 22.) határozatának, a 142/2016.
(IX. 21.) határozatának, a 160/2016. (X. 19.) határozatának, a 173/2016. (XI. 16.)
határozatának, valamint a 199/2016. (XII. 07.) határozatának végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi azzal, hogy
- a 79/2016. (IV.20.) határozat esetében az 1. választókerületnél jóváhagyott
586 eFt - Gyulafirátót posta előtti tér rekonstrukciója - vonatkozó határidőt
2017. december 31-ig meghosszabbítja
- a 160/2016. (X. 19.) határozat esetében a 7. választókerületnél jóváhagyott
300 eFt - utcai padok beszerzésére - vonatkozó határidőt 2017. február 28-ig,
a 10. választókerületnél 839 eFt - gyalogátkelők tervezése a Petőfi S.
utcában - vonatkozó határidőt 2017. március 15-ig meghosszabbítja,
illetőleg
- a 173/2016. (XI. 16.) határozat esetében a 9. választókerületnél jóváhagyott
918 eFt - H. Botev Általános Iskola B. épület mellékhelyiségeinek felújítására vonatkozó határidőt 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Napirendi pontok tekintetében kérdés,
vélemény felmerült-e, amennyiben nem, kéri a Bizottság tagjait foglaljanak állást a
napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

2/2017. (I. 18.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. január 18-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
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1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és
az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem
magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi
Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

4. Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – Kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Az előterjesztés előadója:

Baumgartner Lajos a Társulás elnöke

5. A.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
B.) Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésük megállapítása
Az előterjesztés előadója:

A.) jelű rész: Dr. Mohos Gábor jegyző
B.) jelű rész: Porga Gyula polgármester

6. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Az előterjesztés előadója:

Czaun János a Társulás elnöke

7. Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről, a Kittenberger Kálmán Növényés Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft és a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt
ellenőrzési jelentéséről és az azokkal kapcsolatos intézkedési tervről
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

8. Tájékoztató Veszprém Város Idősügyi Koncepciójának végrehajtásáról és az
Idősügyi Tanács 2016. évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

9. Döntés Értékelő Bizottsági tag delegálásáról
Az előterjesztés előadója:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság alelnöke
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10. Egyebek
Az
előterjesztések
az
alábbi
portálon
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezető: Mai napon kiküldésre került egy újabb változata az
előterjesztésnek, ami elsősorban az előterjesztés szöveges részében történt
változásokat tartalmaz. A Bárczi Gusztáv Általános Iskolát külön kiemelték, ez volt
változás, illetve az ingyenes és kedvezményes étkeztetés lehetőségeit is
felsorolták az előterjesztés szöveges részében. Továbbá az eredeti előterjesztés
rendeleti részének 2. szakaszát javasolják hatályon kívül helyezni, tekintettel arra,
hogy az ingyenes étkeztetés és kedvezményes étkeztetés lehetősége
megnövekedett és így értelmét vesztette az a szabályozás. A táblázatokban csak
annyi változás történt, hogy az 1. és 2. számú mellékletben az „E” pont
elnevezése intézményi térítési díj lett, tehát a táblázat teljesen úgy maradt, ahogy
volt. Ennyi a változás.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Napirendhez vendégként hívták
Grélingerné Káposzta Jolán vezérigazgató asszonyt és Fábián József igazgató
urat. Köszönik, hogy megtisztelték jelenlétükkel a Bizottságot.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Eredetileg a Bizottság ezt a napirendet még
2016. novemberében tárgyalta volna, bizonyos okokról van tudomása, mert
olvasott sajtót is. Egy előterjesztésben nem lett volna baj, ha leírják azt, hogy
milyen előzmények után jön ide ez a javaslat. Ő örülne annak, ha most kapnának
azért legalább egy szóbeli kiegészítést, hogy egészen pontosan akkor, a
gyakorlatnak megfelelően november helyett miért januárban tárgyalja a Bizottság
ezt az előterjesztést, illetve ő a ma kiküldött anyagot, mivel eddig egyfolytában
tanított még nem tudta átnézni, nem tudta áttekinteti a változásokat, de a
táplálékallergiás gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a háromszori étkeztetés
biztosításának 13,5 %-os emelése van benne. Ennek az indokairól, ha szabadna
még hallani információt, azt megköszönné.
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Angyal Éva irodavezető: Röviden csak annyit és majd Vezérigazgató asszony
kiegészíti, hogy miért most került be a Bizottság, illetve a Közgyűlése elé: Valóban
itt a minimálbér emeléssel is összefüggött a térítési díj emelése és ezért nem
tudták előtte behozni, hiszen akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy pontosan
mennyi lesz ez. Annyit még, hogy a jövő hónapban kerül majd a Közgyűlés elé a
közbeszerzéssel érintett iskolákkal kapcsolatos szerződés módosítása, amit
Vezérigazgató asszony javasolt, tehát az a jövő hónapban kerül a Bizottság elé,
ami tulajdonképpen érintheti esetleg a közbeszerzésnél az összeghatárokat, de ez
most jelenleg csak a térítési díjról szól, s mivel ez valamilyen szinten összefügg,
ezért gondolták azt, hogy ezt nem viszik be november, illetve december
hónapban. A táplálékallergiásokkal kapcsolatosan Vezérigazgató asszony tud
tájékoztatást adni.
Grélingerné Káposzta Jolán, a Bakony Gaszt Zrt vezérigazgatója: Az az
egyszerű oka, hogy az óvodák nincsenek benne a közbeszerzésben. A
közbeszerzésben az iskolák között a Kozmutzának a mindenféle korcsoportja van,
akik között táplálékallergiások is vannak. A közbeszerzésben előírás volt, hogy
egységes áron, eladási áron kell adniuk a táplálékallergiás ételt, viszont sima
óvodánál nincs ilyen lehetőség. Menetközben a város által fenntartott óvodai
konyhákban felmerült, hogy ott nem tudják megoldani a táplálékallergiás
étkeztetésnek a főzését és azt „baráti szívességből” vállalják el. Ehhez egy
hónapig gyűjtötték az adatokat, hogy jó, akkor ha a tízórait is megcsinálják, az
mibe kerül és ez jött ki. Tulajdonképpen a közbeszerzéssel így jól jár a város, és
ebben nincs benne a folyadék.
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 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

3/2017. (I. 18.) határozata
„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermek-étkeztetési

térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A köznevelési intézményekben
alkalmazandó gyermek-étkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által
fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
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módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Rózsa János, a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Annak
idején a Német Házban működött a Német Önkormányzat. Ez az Országos Német
Nemzetiségnek a tulajdona. Eddig nem kellett bérleti díjat fizetni, most viszont
úgy döntöttek, hogy 1/3 részt fizet az Országos Önkormányzat, 1/3 részt a
Megyei Önkormányzat, 1/3 részt a városi Önkormányzat. Egy 50 m2-es
helyiséget bérelnek és itt a költségek megosztásában ez az 1/3 rész 35.000.- Ftra jön ki, tehát ez a fűtés, világítás, rezsi és egyéb fenntartási költséget fedezi.
Tavalyi évben úgy döntött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy
15.000.- Ft-tal támogatja, míg 20.000.- Ft-ot a Német Nemzetiségi
Önkormányzat fizet a költségvetéséből.
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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

4/2017. (I. 18.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi

Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnök: A Bizottság nevében további jó
munkát kíván!

3. Az egészségügyi
jóváhagyása

alapellátást

érintő

megállapodások

Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Annyiban változott az
előterjesztés a kiküldött anyaghoz képest, hogy a 2. határozati javaslat 1.
pontjában külön választottak minden egyes érintett önkormányzatot Hárskút,
Hidegkút, Márkó, Nemesvámos és Veszprémfajsz esetében, tehát egyedi
megállapodás mellékletek lesznek hozzá téve az előterjesztéshez, mivel a közös
körzetek eltérőek. Amit most szeretne kiegészíteni az a megállapodás 4. pontja,
jelenleg a 8. oldalon van. A 4. pont 5. sorában, felolvasná a mondatrészt, ami
változott: „az átvállalt feladatra megállapított finanszírozási összeg 70 %-a
mértékével azonos”, ez a szövegrész módosul „170.- Ft/fő/év”-re, tehát egy
konkrét összegre. Természetesen ez mindenegyes önkormányzat esetében
azonos hozzájárulási összeget jelent.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Minden megállapodásban ez a
szövegrész módosul?
Dr. Bölöniné Dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó: Igen és a
Közgyűlésre már így kerül kiküldésre.
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 1. határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

5/2017. (I. 18.) határozata
„Az egészségügyi alapellátást érintő megállapodások jóváhagyása”

tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az egészségügyi alapellátást érintő
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megállapodások jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó,
1. határozati javaslat, - mely a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározását tartalmazó
megállapodás jóváhagyásáról szól - elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, figyelembe
véve az ülésen elhangzott módosításokat.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

6/2017. (I. 18.) határozata
a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, a feladat ellátás közös
körzete székhelyeinek meghatározásáról szóló határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az előterjesztéshez tartozó 2. határozati
javaslatot, mely a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, a feladat ellátás
közös körzete székhelyeinek meghatározásáról szól. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a 2. határozati javaslat elfogadását az ülésen elhangzott
módosításokkal.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

7/2017. (I. 18.) határozata
a védőnői ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az előterjesztéshez tartozó 3. határozati
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javaslatot, mely a védőnői ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról
szóló megállapodás jóváhagyásáról szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
3. határozati javaslat elfogadását.

4. Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – Kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő:

Baumgartner Lajos a Társulás elnöke

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztésben elég részletesen
leírták, a társult önkormányzatok akként döntöttek, hogy szeretnék a Társulást
megszüntetni, mivel a feladatát végrehajtotta, a projektek tulajdonképpen
befejeződtek, s természetesen a fenntartási kötelem is befejeződött. Egy
momentum van még hátra, a záró beszámolónak az elfogadása, annak kapcsán
még vannak még bizonyos kérdések, amit a Társulás természetesen megfelelő
módon kezel. A mostani előterjesztés viszont arról szól és magában a Társulási
megállapodásban ezt megelőzően nem volt benne, hogy mi történik akkor, ha a
Társulás megszűnik és a Társulásban lévő, megmaradt vagyoni elemeknek sorsa
és osztozása miként fog megtörténni. Most a Társulási megállapodásnak a
módosítása erre tesz javaslatot, hogy a Társulásban lévő vagyoni eszközök
miként kerülnek egyes, a Társulásban lévő önkormányzatok tulajdonába.
Természetesen a legnagyobb vagyonelem a csapadékvíz csatorna, ami a 2013ban, amikor az egész rendszer, mármint a szennyvíz beruházás az az ellátásért
felelős önkormányzathoz került, akkor a törvény nem rendelkezett a
csapadékcsatornákról és ez a viszonylag nagy beruházás, - mármint értékben is
nagy beruházás - továbbra is ott maradt a Társulásnál és ez a nagy vagyonelem
akként fog rendeződni a Társulási megállapodásban, hogy Veszprém Megyei
Jogú Városhoz fog kerülni. Vannak még gépjárművek, azoknak a sorsa is
rendeződik a megállapodásban és a maradvány pénzeszköz természetesen %-os
arányban elosztásra kerül majdan, amikor a végelszámolás is befejeződik a
Társulásnál. Nagy vonalakban ennyit szeretett volna elmondani, de
természetesen, ha van kérdés arra válaszol. Szeretné megköszönni a PIU
szervezetnek a precíz, pontos előkészítő munkáját ezzel kapcsolatosan. Nem
kevés fejtörést okozott. Természetesen a Pénzügyi Irodának, Ágotáéknak is
megköszönve a munkáját, mert itt az Áfa kérdést hosszú ideig problémát
okozott, hogy a csapadékcsatorna tulajdonba adása kapcsán esetlegesen az
Önkormányzatnak kell-e fizetni vagy felmerül-e Áfa fizetési kötelem. Ebben
komoly munkát fektettek a kollégák, mindenképp köszöni, hogy ezt sikerült
lerendezni.
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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

8/2017. (I. 18.) határozata
„Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – Kezelési Önkormányzati

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és – Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

5. A.) A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
B.) Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésük
megállapítása
Előterjesztő:

A.) jelű rész: Dr. Mohos Gábor jegyző
B.) jelű rész: 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, a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló A.) határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

9/2017. (I. 18.) határozata
„A.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
B.) Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésük
megállapítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) A polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása B.) Az alpolgármesterek illetményének és
költségtérítésük megállapítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
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Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
A.) határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó, az alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló B.) 1. határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

10/2017. (I. 18.) határozata
az alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló B.) 1. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló B.) 1. határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó, az alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló B.) 2. határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

11/2017. (I. 18.) határozata
az alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló B.) 2. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló B.) 2. határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
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6. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról
Előterjesztő: Czaun János a Társulás elnöke
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Az érdekelné, hogy van-e valami hivatalos
oka, mit tudnak arról, - a beszámolóban szerepel -, hogy sem 2015-ben, sem
2016-ban az üzemeltető az átadott eszközökért fizetendő bérleti díjat nem fizette
meg. Van-e valami információ?
Scher Ágota irodavezető: Az az indoka ennek a dolognak, hogy maga az
üzemeltető nem jutott hozzá ahhoz a bevételhez, amiből ezt a bérleti díjat meg
tudta volna fizetni. Mindenki előtt ismert, hogy az üzemeltetőnek a
szemétszállítási díjakból származik elsősorban a bevétele. Amióta ennek a
számlázása más szervezeti egységhez került és ezek a számlázások csúsztak,
ebből adódóan ez a forrás nem képződött meg az üzemeltetőnél és ezért nem
tudta a bérleti díjat fizetni.
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 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

12/2017. (I. 18.) határozata
„Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.
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7. Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről, a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Nonprofit Kft és a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt
ellenőrzési jelentéséről és az azokkal kapcsolatos intézkedési
tervről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Kugler Gyula, Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt vezérigazgatója: Az
előterjesztés tartalmazza a jelentés lényegét, a komplett jelentés is az
előterjesztés melléklete. A felrótt hiányosságokat kiküszöbölték.
Török László, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója: Az Állami Számvevőszéknek mindig igaza
van. Sajnálja, hogy a hiánypótlásra benyújtott anyagukat nem vették figyelembe.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Elolvasva az előterjesztést valóban
nem a működést befolyásoló megállapításokról szól, hanem technikai jellegűek a
hibák. Látszik az Állami Számvevőszék Elnökének küldött jelentésből is, hogy
természetesen mindkét gazdasági társaságnál a szükséges intézkedéseket
megtették.

A tájékoztatót a Bizottság egyhangúan tudomásul vette.

8. Tájékoztató Veszprém Város Idősügyi Koncepciójának
végrehajtásáról és az Idősügyi Tanács 2016. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva irodavezető: Közvetlen nem tartozik a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság feladatkörébe ennek az előterjesztésnek a megtárgyalása.
Alpolgármester úr azért szerette volna, ha bekerül a Bizottság elé, mert az
Idősügyi Tanács ülésén is elhangzott, hogy több olyan rendezvény is van, aminek
szervezéséhez szponzorokat kell keresni és szeretnék, - ahogy az 5. oldalon is
szerepel -, ha az Önkormányzat is hozzájárulna ezekhez a rendezvényekhez
meghatározott összeggel. Alpolgármester úrnak tulajdonképpen az volt a célja,
hogy a Tisztelt Bizottság támogassa, ha a költségvetés tárgyalására kerül sor az,
hogy az Idősügyi Tanács, illetve a nyugdíjas szervezetek ezt az összeget
megkaphassák.
Scher Ágota irodavezető: Folyamatban van a költségvetés készítése, még van
egy jelentős „olló”. Minden évben volt olyan pályázati lehetőség, ahol ezek a
szervezetek is pályázhattak, éltek is ezzel a lehetőséggel. Több fajta jogcímen
kaptak a nyugdíjas szervezetek támogatást, ebben volt rendezvény is, volt más
jellegű működési támogatás is. Nyilván a mértékéről lehet vitatkozni, aki kapja
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annak kevés, aki adja annak adott esetben sok is lehet. Ez majd a költségvetés
végső számainál derül ki, hogy mennyi lesz.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Alpolgármester úrnak is van
lehetősége a lobbyzásra, s természetesen a képviselőknek is és a Bizottságnak is
mindenképpen egy fontos szempont, hogy az Idősügyi Koncepciót és az Idősügyi
Tanácsnak a munkáját megfelelő módon segítse. Természetesen a képviselők is
különböző bizottságokból benne vannak az Idősügyi Tanácsba és valóban a
Közjóléti Bizottságon volt szó az Idősügyi Tanács munkájáról és ott is kiderült,
hogy nagyon komoly, valóban szükséges munkát végez ez az Idősügyi Tanács,
tehát mindenképpen ez a lobby tevékenység nem haszontalan és sok sikert
kívánnak az Idősügyi Tanácsnak, hogy sikerüljön, főleg a Pénzügyi Irodán azt
elérni, hogy több pénzt kapjanak.

A tájékoztatót a Bizottság egyhangúan tudomásul vette.

9. Döntés Értékelő Bizottsági tag delegálásáról
Előterjesztő:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság alelnöke

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A határozati javaslat kitöltetlen
soraira vonatkozó javaslata: Halmay György, Dr. Strenner Zoltán, Katanics
Sándor. Kérdezte a Bizottság tagjait van-e más javaslat, amennyiben nincs, kéri
foglaljanak állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

13/2017. (I. 18.) határozata
Értékelő Bizottságba tag delegálásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Értékelő Bizottsági tag
delegálásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 53.§-ában szabályozott Értékelő Bizottságba, a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnökét delegálja. Az alelnök
akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai képviselik a
bizottságot az alábbi sorrendben:
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a. Az alelnök akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Halmay György tagot delegálja.
b. Halmay György tag akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság Dr. Strenner Zoltán tagot delegálja.
c. Dr. Strenner Zoltán tag akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság Katanics Sándor tagot delegálja.
2. A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a Bizottság döntéséről a Tulajdonosi
Bizottság elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2017. január 27.
Felelős: Baumgartner Lajos alelnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Kónya Norbert
csoportvezető
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Jó lett volna, ha Szakértő úr
elmondja tartózkodásának okát.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Azért tartózkodott, mert úgy gondolja, hogy
Alelnök úr túl sok feladatot vállal és elképzelhető, hogy nem tud minden
feladatnak eleget tenni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Azért van plusz három fő, az
előterjesztés pontosan erről szól.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14.35 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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