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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, aki távollétét
előzetesen bejelentette. 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 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

14/2017. (II. 15.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 197/2016. (XII. 07.) határozatának, valamint a 13/2017. (I. 18.)
határozatának végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Napirendi pontokkal kapcsolatosan
jelezné, hogy az előterjesztő a 9. napirendi pont esetében az A.) jelű napirendi
pontot visszavonta, így a mai ülésen ezt a Bizottság nem tárgyalja. A többi napirendi
pont tekintetében kérdés, vélemény felmerült-e, amennyiben nem, kéri 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

15/2017. (II. 15.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. február 15-i ülésének
napirendjéről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

2. A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és döntés az
Önkormányzat saját kötelezettségeinek megállapításáról
B.) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a budapesti Szinyei Merse Pál
Gimnáziumnak nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
C.) A Közgyűlés diákétkeztetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásról
szóló 324/2014. (XII. 18.) határozatának módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
szabályozás változásával érintett helyi rendeletek jogharmonizációja
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

6. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási intézményfenntartó Társulás
által
biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III.
30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztés előadója:
8. A.)
B.)
C.)
D.)
E.)

Porga Gyula polgármester

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Művészetek Háza alapító okiratának módosítása
Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény alapító
okiratának módosítása
Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

9. B.) Döntés
a
Veszprémi
SZC
Jendrassik-VENESZ
Középiskolája
és
Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Swing-Swing Kft által megkötött kölcsönszerződések módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

11. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.1.5. „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásához az „Északi
iparterület közlekedésfejlesztése” tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

12. Döntés
pályázat
benyújtásáról
a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata ASP
rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti
helyezéséről szóló szerződések módosítása
Az előterjesztés előadója:

alkotások

letétbe

Brányi Mária alpolgármester

14. A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés
módosítása, a 8-as és 22-es számú helyi járatú autóbusz menetrendjét érintően
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester
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15. Döntés a 2017. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

16. A.)

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás közfeladat 2016. évi ellátásáról
B.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok 2016. évi ellátásáról
C.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója az
intézményüzemeltetési közfeladat 2016. évi ellátásáról
D.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött keretmegállapodás (üzemeltetési szerződés) módosítása
E.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a stadion üzemeltetése
tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés módosítása
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

17. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta városrészeken fekvő út
funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
előzetes megállapodás megkötéséről
Az előterjesztés előadója:

Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke

18. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2016. évben
Az előterjesztés előadója:

Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök

19. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Az előterjesztés előadója:

Baumgartner Lajos alelnök

20. Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető,
Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft-t érintő ellenőrzés jelentéséről és a
kapcsolódó intézkedési tervről
Az előterjesztés előadója:
21. A.)
B.)

Porga Gyula polgármester

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő
ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervekről
Döntés az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő ellenőrzés
jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv
elfogadásáról

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

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

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének 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

16/2017. (II. 15.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016.

évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

2. A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról és döntés az Önkormányzat saját
kötelezettségeinek megállapításáról
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Mint a számszaki adatokból is látható Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése közel 16
milliárdos főösszeget tartalmaz. Ennek az előirányzat bevételnek és
kiadásnak mintegy 30 %-a a fejlesztéseket szolgálja. Elsősorban azokat a
fejlesztéseket, amik a Területi Operatív Programhoz kapcsolódóan kerülnek
majd megvalósításra. Az, hogy ilyen magas a költségvetésben a felhalmozási
kiadások aránya annak is köszönhető, hogy a már támogatási szerződéssel
bíró projektek esetében az előlegek folyósítása tavaly decemberben
megtörtént, így biztonságosabban tudnak neki állni ezeknek a feladatoknak a
végrehajtásához. Ha már a felhalmozási kiadásoknál tartanak azt azért el kell
mondani, hogy van benne két olyan feladatcsoport, ami egyrészt a további
TOP-os projektek előkészítésének költségeit tartalmazza, másrészt
felkészültek arra is, ha a közbeszerzési eljárások lefolytatása során egyikmásik beruházás esetében magasabb költségvetési forrás lenne szükséges,
akkor erre képeznek valamilyen tartalékot a költségvetésben, ezt tartalmazza
az előterjesztés és, hogy mindezeknek a biztonsága ne akadályozza meg a
működésnek a stabilitását, ezért egy 99 milliós felhalmozási hitel felvételét is
tartalmazza a költségvetés. A működési kiadásoknál eleget tesz a
költségvetés mindazoknak a jogszabályi előírásoknak, ami az ágazati
feladatokhoz kapcsolódik, illetve tartalmazza a minimálbér és a garantált
bérminimumnak a fedezetét is. Ezen túlmenően tartalmazza az óvodai nevelő
munkát közvetlenül segítőknek a további bérfejlesztési lehetőségét a
326/2013-as kormányrendeletnek megfelelően. Nem tartalmazza a kulturális
és bölcsődei ágazatban az úgynevezett pótlékokat. Nem azért nem
tartalmazza, mert nem kerülnek folyósításra, hanem azért, mert minden
hónapban a Magyar Államkincstártól kapnak tájékoztatást arról, hogy az
adott hónapban ez mekkora összeget tesz ki. Az úgynevezett KIRArendszerből szedi le a Magyar Államkincstár ezeket az információkat és
pótlólagosan kerülnek majd be a költségvetésbe. Van egy fajta változás a
működési struktúrában, hiszen mindenki előtt ismeretes, hogy 2017. január
1-től az oktatási intézmények üzemeltetése is állami feladat lett, ezáltal
megváltozott egyrészt a „VKSZ” Zrt-vel kötött szerződésnek a tartalma is,
hiszen az oktatási intézményeken kívüli intézményekre szorítkozik az
üzemeltetési közreműködésük és, hogy ez az üzemeltetési közreműködés
még hatékonyabb legyen, mint az előzőekben volt, ezért az a feladatcsoport,
amiben csak közvetítő szerepet látott el a „VKSZ” Zrt, - magyarul a közüzemi
számláknak a megfizetése, hogy kisebb úton menjenek át ezek a számlák -,
ezért azt tartalmazza az előterjesztés, hogy 2017. április 1-től a közüzemi
számlák közvetlenül az intézményekhez érkeznek, és onnan történik a
számlák kiegyenlítése. Nyilván a költségvetésbe is ezt beépítették az
intézmények esetében. Az az elképzelés fogalmazódott meg, hogy ezáltal
azon kívül, hogy ez a bürokratikus út is lerövidül az intézményvezetők is
kapnak egy közvetlen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen
közműfogyasztások vannak az intézményekben. A „VKSZ” Zrt-nél pedig
maradnának az egyéb feladatok, ami a karbantartással, udvari munkával,
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uszoda működtetéssel összefüggő feladatokat érint. A héten meg volt az
utolsó egyeztetés az intézményekkel, ezt megelőzően múlt hétvégén minden
intézménynek kiküldték a költségvetésben szereplő keretszámokat.
Tulajdonképpen igazi ellenvetés nem volt, nyilván mindenki megpróbál ezek
között a keretek között gazdálkodni, és ha az év folyamán valami probléma
jelentkezik, akkor figyelnek ezekre a dolgokra. Meg volt a Közalkalmazotti
Érdekegyeztető is a hétfői nap folyamán. Az intézményekben fizetendő
cafetéria mértéke változatlan, tehát az előző évi szinten marad, ami 7.000.Ft-ot jelent fejenként és havonta. A kiküldött anyagban nem szerepelt, egy
technikai pontosítást kellett a rendeletben végrehajtani. A számítások
tartalmazták, de a rendelet szövegéből az összedolgozásban már kimaradt,
hogy a köztisztviselői illetményalap mértéke 2017. évben 45.000.- Ft, a
honlapon már helyesen így szerepel. Kéri, hogy az előterjesztést ennek
megfelelően tárgyalja a Bizottság.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a kimerítő szóbeli
kiegészítést. Úgy érzi, hogy a költségvetés megérdemelte ezt a fajta
kiegészítést, egy nagyon komoly tervbőség. Összességében talán annyit
még, hogy a bérjellegű módosítások - véleménye szerint - közel 120 millió
forint pluszt jelentenek az Önkormányzat tekintetében, ha jól emlékszik,
akkor ez 16 % körüli bérjellegű módosítás. Ez köztisztviselői?
Scher Ágota irodavezető: Ez csak köztisztviselői, 16 egész valahány
százalékos. A 120 millió forint az a garantált bérminimum és minimálbér és
ezen felül vannak az óvodai munkát segítők, ami közel 25 millió forint.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez elég komoly összeg. A
Bizottságnak a költségvetéshez egy véleményt kell megfogalmaznia, ez
előzetesen kiosztásra került. Kér mindenkit, szíveskedjen áttanulmányozni,
mert ezen véleményt majd a Közgyűlés elé kell a Tisztelt Bizottságnak
terjeszteni. Ő egy pontosítást szeretne ezzel kapcsolatosan tenni. A 10. pont
tekintetében egy kiegészítése lenne: „A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

úgy ítéli meg, hogy a költségvetési tervezet fedezetet biztosít a biztonságos
és stabil működéshez.” Ezzel szeretné kiegészíteni a véleményt. Amennyiben
áttanulmányozták a véleményt szavazásra kerülne sor.

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/1. határozati javaslattal
kapcsolatban, mely az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
szól.
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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17/2017. (II. 15.) határozata
„A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról és döntés az Önkormányzat saját kötelezettségeinek
megállapításáról” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnok
építési
beruházásával
összefüggő
tőkeés
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és döntés az Önkormányzat saját
kötelezettségeinek megállapításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó A/1. határozati javaslat elfogadását, mely az
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól.

A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó A/2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról szól.
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

18/2017. (II. 15.) 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
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról szóló határozati javaslatot. A
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Bizottság javasolja a Közgyűlésnek A/2. határozati javaslat elfogadását,
mely a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről.
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

19/2017. (II. 15.) határozata
a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezet elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást a 2017. évi
költségvetésről szóló bizottsági véleményről az általa tett kiegészítést
figyelembe véve.
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

20/2017. (II. 15.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának véleménye
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendelettervezetét és a következő véleményt alakította ki:
1. A 2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől
bevezetett - a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra
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alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú
forrásallokációtól.
2.

A szociális alapszolgáltatások és szakellátások területén a támogatás
elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók
bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból,
melyek együttes összege adja a feladat ellátásához biztosított forrást. A
gyermekjóléti és családsegítő tevékenység támogatása tekintetében, a
korábbi finanszírozást, szintén a fenti feladatalapú támogatás váltotta fel,
az igénybevevők struktúrájából adódóan (miután társulási formában
történik a feladatellátás, ezáltal széttagoltabb), kedvezőtlenebb lett a
finanszírozás.

3.

2017. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a
gyermekétkeztetés. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.
törvény módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült
azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen
étkezhetnek. Átalakult a szünidei étkezés támogatása is, automatizmus
alapozza majd meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés
támogatását. Ez egyrészt kiszámíthatóságot biztosít majd, de egyben
lehetőséget is arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron,
hanem valamennyi szünidőben megfelelő élelemhez jussanak.
A központi költségvetés 2017. évben is forrást biztosít a szociális ágazati
pótlék
kifizetéséhez,
az
ágazatban
dolgozók
munkabére
versenyképesebbé tétele érdekében. Emellett a központi költségvetés
támogatást
biztosít
a
bölcsődében
foglalkoztatott,
felsőfokú
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez is.

4. Az egyik leglényegesebb változás, hogy 2017.január 1-től az állami
fenntartású köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése a
fenntartó, nem pedig a települési önkormányzatok feladata. A
feladatváltozás természetesen a pénzügyi szabályozásban is megjelenik,
bizonyos támogatások fajlagos mértéke csökken, illetve a 32000 Ft feletti
egy
lakosra
jutó
adóerő-képességgel
rendelkező
települési
önkormányzatok differenciáltan szolidaritási hozzájárulás fizetésére
kötelezettek.
5. A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz Magyarország
Kormánya 2017. évben 723.000 eFt támogatással járul hozzá.
6. Veszprém Megyei Jogú Város 2017. évre (finanszírozási bevételek nélkül)
számított bevétele 13.172.638 eFt, mely 12,7%-kal magasabb a 2016.
évi eredeti költségvetési előirányzatnál, a növekedés nagyobb részt a
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pályázati források és egyéb fejlesztési támogatások magasabb szintjének
az eredménye.
7. A tervezett közhatalmi bevételek meghaladják az előző évben eredetileg
számítottat, a számítás figyelembe vette a teljesítési adatokat.
8.

Pozitív eleme a költségvetésnek, hogy 2017.év folyamán kiemelt
figyelmet szán a családoknak, többféle jogcímen biztosít fedezetet családi
támogatásnak, rendezvénynek.

9. A tervezett fejlesztési kiadások fedezetét 2017. évben beruházási hitel
felvételével lehet biztosítani.
10. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetéstervezet fedezetet biztosít a biztonságos, stabil működéshez.
11. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy
a 2017. évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások
figyelembevételével, az előírásoknak megfelelően került beterjesztésre.
Felelős:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

Határidő: 2017. február 23.

/Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke által aláírt bizottsági vélemény a
jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./

B.) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a budapesti
Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak nyújtandó támogatás
jóváhagyásáról

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Petőfi Színház egy nagyon
méltó, nagyon fontos kezdeményezést tett, ami valóban a tragédiával
érintetteknek a pénzügyi megsegítését tükrözi. Közvetlenül a Színház ezt
nem tudja megtenni, csak úgy, ha a Közgyűlés javasolja és elfogadja.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó B. határozati javaslatot, mely a Veszprémi Petőfi
Színház által a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak nyújtandó
támogatás jóváhagyásáról szól.
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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21/2017. (II. 15.) határozata
a Veszprémi Petőfi Színház által a budapesti Szinyei Merse Pál
Gimnáziumnak nyújtandó támogatás jóváhagyásáról szóló határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprémi Petőfi Színház által a
budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak nyújtandó támogatás
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a B. határozati javaslat elfogadását.

C.) A Közgyűlés diákétkeztetésre vonatkozó előzetes
kötelezettségvállalásról szóló 324/2014. (XII. 18.)
határozatának módosítása

Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Az előzetes kötelezettségvállalásról
szóló határozat módosítása szerepel a Bizottság előtt. Az indoklás tartalmaz a
KSH által közzétett infláció mértékkel ellentétben úgynevezett szakági
inflációt, ami nyilvánvalóan befolyásolja majd az étkeztetési költségeket. Nem
arra gondol, hogy most ebben az évben emelik, de pont erről szeretne
pontosan hallani és segítséget kérni, hogy mi a különbség a kettő között,
mert neki ezt nem sikerült megnézni.
Scher Ágota irodavezető: Vállalkozási szerződés nem a térítési díjról szól,
hanem az étkezésnek a költségéről és miután a minimálbér emelkedése
jelentősen befolyásolja a szolgáltatónak a költségeit, hiszen 20-25 %-os
emelésről van szó, ezért egy KSH általi infláció nem tudja ezeket fedezni,
ezért kérte azt, hogy a szakági inflációt alkalmazzák, ami 8 %. Belefér
egyébként a szerződésbe, mert ott a szerződés időtartama alatt 10 %-kal
lehet emelni, ebből 8 %-ot meglép, de ezt a 8 %-ot nem a
nyersanyagnormára kéri. A költségeket két részre kell osztani, az egyik a
nyersanyagnorma, a másik pedig a rezsi. Ezt a rezsire kérte, a
nyersanyagnorma kis mértékben emelkedik, és a nyersanyagnorma az, ami
megegyezik a térítési díjjal. A térítési díj nem emelkedik ez által.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó C. határozati javaslatról, mely a Közgyűlés
diákétkeztetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásról szóló 324/2014.
(XII. 18.) határozatának módosításáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

22/2017. (II. 15.) határozata
a Közgyűlés diákétkeztetésre vonatkozó előzetes
kötelezettségvállalásról szóló 324/2014. (XII. 18.) határozatának
módosításáról szóló határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Közgyűlés diákétkeztetésre vonatkozó
előzetes kötelezettségvállalásról szóló 324/2014. (XII. 18.) határozatának
módosításáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
a C. határozati javaslat elfogadását.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetési térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek
Nappali Intézményében a térítési díj emelkedett már 2015-ről 2016-ra is, ha jól
számolta akkor közel 24 %-kal és most újabb 15 %-kal, két év átlagában ez 39
%-os emelkedés. Érzik-e ezt mindazok, akik ezt igénybe veszik? A napok
számával felszorozva azt kell, hogy gondolja, hogy van, ami érzékelhető, ha
nincs, annak örül. De szeretne valami indoklást erről, nyilván egyik oldalról
szükséges volt a minimálbér megemelése és az hoz magával ilyen jellegű térítési
díjemeléseket. Ezt más napirendi pontok esetében is el lehet mondani, akár az
előző kapcsán is, de valójában az a kérdés, hogy ezt mindazok, akik rászorulnak,
hogy ezt a segítséget igénybe vegyék, azok hogy élik meg.
Krámli Ida, Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézmény
intézményvezetője: Már várta, hogy ezt megkérdezik tőle. Ez egy intézményi
térítési díj, tehát ez a 3.300.- Ft körüli összeg ez intézményi. Az volt a kérdés,
hogy fiataljaik ezt mennyire érzik. Nem érzik, mert náluk személyi térítési díj van,
tehát a fiataloknak a jövedelmétől függ az, hogy mennyi a térítési díj.
Gyakorlatilag ők nem ezt az összeget fizetik ki, hanem mindenki más-más
összeget, sávos meghatározás van, és a jövedelemtől függ, van, aki 300.- Ft-ot
fizet naponta, van, aki nyilván ennél magasabbat, 800.- Ft-ot, de ebből ők
igazából nem éreznek semmit.
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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 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

23/2017. (II. 15.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének

rendjéről, a fizetési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetési térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

4. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2016. évben
Előterjesztő: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Áttanulmányozva az előterjesztést
meg tudta a beszámolóból, hogy 25 az a létszám, akiket 2016. évben kezeltek.
Ebből 2 főt mutattak ki, akinek nem volt munkahelye, a többinek valamilyen
jellegű bevétele volt. Az is kiderült számára a beszámolóból, hogy sajnálatos
módon az alkohol és talán nem is annyira a drog volt a probléma. Hogy ítéli meg
Elnök Asszony, - hiszen említette, hogy 2 fő távozott, 4 viszont jött -, hogy az
újonnan érkezetteknél milyen jellegű probléma merült fel? A másik kérdése az
lenne, hogy esetlegesen azoknak a személyeknek, akiknek nincs semmilyen
munkájuk, - olyan kézzelfogható munka, ami a piacon van -, lehet-e pályázat
útján pályázati forrást szerezni arra, hogy azoknak a személyeknek, akiknek nincs
semmilyen jövedelme, azok valamilyen jövedelemhez jussanak? Ezt akkor
mondja, ha esetlegesen nem megint alkoholra fordítja, vagy drogra. Ő azt
vélelmezi, hogy az Ambulancia szakmai tapasztalata alapján kezdenek
kigyógyulni és olyan aktív részeseivé válnak a nemzetnek, akik valóban
valamilyen szinten hozzájárulnak a nemzetgazdasághoz. Szeretné Elnök Asszony
és munkatársai munkáját megköszönni, nagyon komoly munkát végeznek. Azt
még nem tudta kiolvasni a beszámolóból, - többször kérdezte -, hogy a
15

prevenció, a megelőzés tekintetében - tudja, hogy nagyon sok intézményben
probléma - az iskolák, a fiatalok megcélzása lenne célszerű. Ezzel kapcsolatban
tudna valamit mondani?
Dr. Virányi Anikó Judit, az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke: A
statisztikák azt mutatják, hogy sokkal több gondot jelent manapság az alkohol a
drognál, ha lehet ilyet összehasonlítani, mivel családon belül mindegyik
problémát okoz. A statisztikát nézve, nem több az érintett családok száma, de
sokkal több az alkohollal érintett, mint egyéb dologgal érintett családok száma.
Automatikusan növekszik, gondolva itt a dohányzásra, alkoholizmusra, s az
összes többi szenvedélybetegségre. Ez azért sokkal több a fiataloknál, - nemcsak
a drogok miatt, hanem az alkohol miatt is -, nagyon elharapódzik megint és ami
szembetűnő, hogy női nemnél, fiatal lányoknál is. A másik a foglalkoztatottság, a
munka. Vannak olyanok, akiknél lehet ilyen jellegű munkát végezni: filmet
néznek, - a kollégák sokat foglalkoznak ezzel -, megbeszélik a látottakat,
pszichológus is segít, csoportfoglalkozások vannak, munkaügyi tanácsadás, a
személyes problémák átbeszélése folyamatosan, de mindig vannak olyan
kliensek, akiknél örülnek, ha bemennek, és ott töltik a napjukat és nem zavarnak
másokat azzal, hogy ők betegek, szenvedélybetegek és talán ők is jól érzik
magukat. Van mosási, mosdási lehetőségük, meleg teát, zsíros kenyeret,
ebédhez hozzájárulást kapnak és véleménye szerint jó körülmények között
tölthetik el az időt. Mindig van egy-két olyan ember, akit nem tudnak belátható
időn belül visszavezetni a társadalomba, de törekszenek rá. Az élethelyzetnek
megfelelően próbálják igazítani a programokat. Most is át fogják dolgozni a
szakmai programot, az alkohol előretörésével, a legális drogok, különös
tekintettel a dízájner drogok megjelenésével kapcsolatban, ami nem büntethető,
de Veszprémben is és környékén is a fiatalok folyamatosan használják. Ehhez is
hozzá kell igazítani a programot úgy a nappali ellátóét, mint az ambulanciáét is,
ahol egyre nagyobb számban jelennek meg ezek a beteg emberek, fiatalok, 1617 éves fiatalokról beszélhetnek. Ehhez kapcsolódik a prevenció. Nagyon fontos
dolog. Tegnapi nap voltak Pesten a Thália Színházban, ahol megnéztek egy
darabot, ami egy lehetőség, szeretnék elhozni Veszprémbe. Nagyon jó, hogy a
pesti fiatalok ezt megnézhetik, megbeszélhetik pszichológussal. Szeretnék ezt
Veszprémbe is elhozni és erre lesz most egy pályázat, ami 100 millió forintos
keretet tartalmaz, április 15.-e a beadási határidő. Szeretnék a programot
elindítani. Nagyon reméli, hogy sikeres lesz a pályázat.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Sok sikert kíván a pályázathoz és a
munkájukhoz, mert egy nagyon fontos feladatot látnak el.
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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

24/2017. (II. 15.) határozata
„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a

szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2016. évben” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2016. évben”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozás
változásával érintett helyi rendeletek jogharmonizációja
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 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

25/2017. (II. 15.) határozata
„Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása és az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozás változásával
érintett helyi rendeletek jogharmonizációja”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása és az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozás változásával érintett helyi
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rendeletek jogharmonizációja” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Angyal Éva irodavezető: A Társulás megtárgyalta az előterjesztést és
egyetértettek a tartalmával.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Itt is szeretné megkérdezni, hogy az
önköltség jelentős mértékű növekedése hogyan érzékelhető az ellátottak körébe?
Milyen reakciókat vált ki?
Győri Piroska, a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője:
Hasonlóan tud ő is reagálni, mint intézményvezető kolléganője. Az intézményi
térítési díjhoz képest az idős, rászorult emberek egy sávos személyi térítési díj
táblázat alapján fognak térítési díjat fizetni, s ez mindenképpen alatta marad, ez
a jövedelem alapján történik.
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

26/2017. (II. 15.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
által
biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A
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Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

7. A
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Angyal Éva irodavezető: A Társulás
előterjesztéssel és javasolták elfogadásra.

megtárgyalta,

egyetértettek

az

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

27/2017. (II. 15.) határozata
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a
civil
szervezeteknek
nyújtható
önkormányzati
támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendeletének módosítása
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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 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

28/2017. (II. 15.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.

9. A
helyi
menetrend
szerinti
közösségi
közlekedés
közszolgáltatási szerződés módosítása, a 8-as és 22-es
számú helyi járatú autóbusz menetrendjét érintően
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 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

29/2017. (II. 15.) határozata
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„A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási
szerződés módosítása, a 8-as és 22-es számú helyi járatú autóbusz
menetrendjét érintően” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása, a 8-as és 22-es számú helyi
járatú autóbusz menetrendjét érintően” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

10.Döntés a 2017.
elfogadásáról

évi

civil

keret

pályázati

kiírásának

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 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

30/2017. (II. 15.) határozata
„Döntés a 2017. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a 2017. évi civil keret pályázati
kiírásának elfogadásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

11.A.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás közfeladat
2016. évi ellátásáról
B.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
beszámolója a városüzemeltetési és köztisztasági
közfeladatok 2016. évi ellátásáról
C.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
beszámolója az intézményüzemeltetési közfeladat 2016.
évi ellátásáról
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D.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel
megkötött keret-megállapodás (üzemeltetési szerződés)
módosítása
E.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a
stadion üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési
szerződés módosítása
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 „A” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolójának elfogadásáról a
kegyeleti közszolgáltatás közfeladat 2016. évi ellátásáról szól.
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

31/2017. (II. 15.) határozata
„A.)

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
kegyeleti közszolgáltatás közfeladat 2016. évi ellátásáról
B.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok 2016. évi ellátásáról
C.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója az
intézményüzemeltetési közfeladat 2016. évi ellátásáról
D.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött keretmegállapodás (üzemeltetési szerződés) módosítása
E.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a stadion
üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) A
„VKSZ”
Veszprémi
Közüzemi
Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás közfeladat 2016. évi
ellátásáról B.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok 2016. évi ellátásáról C.) A „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója az intézményüzemeltetési
közfeladat 2016. évi ellátásáról D.) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt-vel megkötött keret-megállapodás (üzemeltetési szerződés) módosítása E.) A
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a stadion üzemeltetése tárgyában
megkötött üzemeltetési szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
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javasolja

a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslat elfogadását.

és

az

A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolójának elfogadásáról a
városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok 2016. évi ellátásáról szól.
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

32/2017. (II. 15.) határozata
a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolójának
elfogadásáról a városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok
2016. évi ellátásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt beszámolójának elfogadásáról a városüzemeltetési és köztisztasági
közfeladatok 2016. évi ellátásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó
„B” határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „C” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolójának elfogadásáról az
intézményüzemeltetési közfeladat 2016. évi ellátásáról szól.
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

33/2017. (II. 15.) határozata
a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolójának
elfogadásáról az intézményüzemeltetési közfeladat
2016. évi ellátásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt beszámolójának elfogadásáról az intézményüzemeltetési közfeladat 2016. évi
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ellátásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztéshez tartozó „C” határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „D” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a „VKSZ”
Zrt-vel megkötött keret-megállapodás (üzemeltetési szerződés) módosításáról
szól.
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

34/2017. (II. 15.) határozata
a „VKSZ” Zrt-vel megkötött keret-megállapodás
(üzemeltetési szerződés) módosításáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „VKSZ” Zrt-vel megkötött keretmegállapodás (üzemeltetési szerződés) módosításáról szóló határozati javaslatot.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó „D” határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „E” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a „VKSZ”
Zrt-vel a stadion üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés
módosításáról szól.
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

35/2017. (II. 15.) határozata
a „VKSZ” Zrt-vel a stadion üzemeltetése tárgyában megkötött
üzemeltetési szerződés módosításáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „VKSZ” Zrt-vel a stadion üzemeltetése
tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról szóló határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó
„E” határozati javaslat elfogadását.
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12.A.) Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító
okiratának módosítása
B.) Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító
okiratának módosítása
C.) Művészetek Háza alapító okiratának módosítása
D.) Kabóca
Bábszínház
és
Gyermek
Közművelődési
Intézmény alapító okiratának módosítása
E.) Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Bizottságnak csak az „A” jelű
határozati javaslattal 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 A.) határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosításáról
szól.
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

36/2017. (II. 15.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának
módosításáról
szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Veszprémi Intézményi Szolgáltató
Szervezet alapító okiratának módosítása B.) Agóra Veszprém Városi Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása C.) Művészetek Háza alapító okiratának
módosítása D.) Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény alapító
okiratának módosítása E.) Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
A.) határozati
javaslat elfogadását, mely a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
alapító okiratának módosításáról szól.
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13.B.) Döntés
a
Veszprémi
SZC
Jendrassik-VENESZ
Középiskolája és Szakközépiskolájának helyet adó
Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan telekalakításának
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mivel az előterjesztő az „A” jelű
előterjesztést visszavonta, így a Bizottságnak a „B” jelű előterjesztéssel
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
B.) határozati javaslattal
kapcsolatban, mely a Veszprémi SZC Jendrassik-VENESZ Középiskolája és
Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról szól.
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

37/2017. (II. 15.) határozata
a Veszprémi SZC Jendrassik-VENESZ Középiskolája és
Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Veszprémi SZC Jendrassik-VENESZ
Középiskolája és Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú
ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó B.) határozati javaslat elfogadását.

14.Döntés
a
Swing-Swing
Kft
kölcsönszerződések módosításáról

által

megkötött

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.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

38/2017. (II. 15.) határozata
„Döntés a Swing-Swing Kft által megkötött kölcsönszerződések
módosításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Swing-Swing Kft által
megkötött kölcsönszerződések módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

15.Döntés
pályázat
benyújtásáról
a
TOP
6.1.5.
„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásához az „Északi
iparterület közlekedésfejlesztése” tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Komoly pályázat előtt áll az
önkormányzat, közel 2,7 milliárd az elszámolható költsége ennek a
beruházásnak. Van-e el nem számolható vonzata? Ez a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságot érintő rész. Tudnak-e esetlegesen olyan forrásról, ami nem
számolható el a pályázatban.
Lamos Péter irodavezető: Jelenleg nincs ilyen, úgy tervezik, hogy ne is legyen.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Fontos tudni, mert fontos beruházás.
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

39/2017. (II. 15.) határozata
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„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.1.5. „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című
felhívásához az „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.1.5. „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés”
című
felhívásához
az
„Északi
iparterület
közlekedésfejlesztése” tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

16.Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a
„Veszprém MJV Önkormányzata ASP rendszerének kiépítése”
projektelem elkészítése tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Szajkó Viktória csoportvezető: Módosult a pályázati kiírás, többek között a
pályázat benyújtási határideje változott meg március 14.-ére. Ez az előterjesztés
szövegét, illetve a határozati javaslatot is módosítja, a határidőt február 28-ról
március 14-re. Az egyéb részletek változatlanok maradnak.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szurkolnak a sikerért.
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 szóban
elhangzott módosítást figyelembe véve.
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

40/2017. (II. 15.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata
ASP rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV
Önkormányzata ASP rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése tárgyában”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

17.Az Önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti
alkotások letétbe helyezéséről szóló szerződések módosítása
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 1. határozati javaslattal kapcsolatban, mely letéti
szerződés jóváhagyásáról a VTK fenntartásában álló intézményeknél elhelyezett
képzőművészeti alkotások tárgyában szól.
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

41/2017. (II. 15.) határozata
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások
letétbe helyezéséről szóló szerződések módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat tulajdonában lévő
képzőművészeti alkotások letétbe helyezéséről szóló szerződések módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
1. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely letéti
szerződés jóváhagyásáról a Veszprémi Szakképzési Centrum fenntartásában álló
intézményeknél elhelyezett képzőművészeti alkotások tárgyában szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

42/2017. (II. 15.) határozata
letéti szerződés jóváhagyásáról a Veszprémi Szakképzési Centrum
fenntartásában álló intézményeknél elhelyezett képzőművészeti
alkotások tárgyában szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta letéti szerződés jóváhagyásáról a
Veszprémi Szakképzési Centrum fenntartásában álló intézményeknél elhelyezett
képzőművészeti alkotások tárgyában szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a 2. határozati javaslat elfogadását.

18.Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút
Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és
Kádárta városrészeken fekvő út funkciójú ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
előzetes megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Támogatja az előterjesztést. Igaz,
hogy ingyenes az átadás, de vannak-e arra számítások, hogy ennek a későbbi
fenntartása mit jelent a város számára?
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Nem tud ilyen számításokról. Igazából azért
fontos, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljenek az ingatlanok, hogy az
utaknak a fejlesztése később esetleg pályázati vagy egyéb forrásból meg tudjon
valósulni.
Kovács Zoltán irodavezető: Tudomása szerint nincs ilyen külön számítás, de
tudnak kimutatni fajlagos költségeket akár km-re lebontva, hogy mit jelent egy
út üzemeltetése mind síkosság mentesítésben, mind utak javításában,
közvilágításban és egyéb fenntartási feladatokban.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kérdezi Scher Ágota irodavezető
asszonyt, hogy a költségvetés tekintetében kalkulált-e ezzel a költséggel?
Scher Ágota irodavezető: Nem, külön így nem. Nem utcákra lebontva
terveznek.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Tudja, de új elem kerül be, ezért
kérdezte. Azért célszerű lenne ha a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére
egy ilyen jellegű, hozzávetőleges kalkulációt készítenének. Biztos, hogy fontos
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útszakaszokról van szó. A jövőbeni fejlesztések mindenképpen nagyon fontosak.
Csak eddig a közút kezelő tette, amit nem tett. Ahhoz, hogy ne szidják, az
Önkormányzatot valamit tenni kell, de természetesen örülnek annak, hogy
kapnak bizonyos fejlesztendő területeket.
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

43/2017. (II. 15.) határozata
„Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta városrészeken fekvő út
funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez
szükséges előzetes megállapodás megkötéséről”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a
Magyar Közút Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta
városrészeken fekvő út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerüléséhez
szükséges
előzetes
megállapodás
megkötéséről”
tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

19.Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának
elszámolásáról
Előterjesztő: Baumgartner Lajos alelnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, a
tájékoztatót a Bizottság jelenlévő tagjai tudomásul vették.

20.Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Csarnok” Veszprémi
Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs
Kft-t érintő ellenőrzés jelentéséről és a kapcsolódó
intézkedési tervről
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mindenki ismeri a feladatát, hisz az
előterjesztésben le van írva.

A tájékoztatót a Bizottság jelenlévő tagjai tudomásul vették.

21.A.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső
Múzeumot érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó
intézkedési tervekről
B.) Döntés az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot
érintő
ellenőrzés
jelentésének
megállapításaihoz
kapcsolódó
önkormányzati
intézkedési
terv
elfogadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mindenki tudja a feladatát és azt el
is végzi.
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

44/2017. (II. 15.) határozata
„A.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő
ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervekről
B.) Döntés az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő
ellenőrzés jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati
intézkedési terv elfogadásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék
Laczkó Dezső Múzeumot érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó
intézkedési tervekről B.) Döntés az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső
Múzeumot érintő ellenőrzés jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó
önkormányzati intézkedési terv elfogadásáról” 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 alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 15,09 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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