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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Hiányzik Katanics Sándor, aki előre jelezte, hogy késni fog
és Darvas Bence bizottsági tag. 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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

45/2017. (III. 22.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 20/2017. (II. 15.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.

14,07 órakor Katanics Sándor bizottsági tag megérkezett.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Tájékoztatta a Bizottság jelenlévő
tagjait, hogy az előterjesztő az „1/A. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési
szerződés jóváhagyása a Pajtakerthez tartozó 2242/38 és 2248/2 hrsz-ú ingatlanok
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában” tárgyú napirendi pontot le
kívánja venni a napirendről és kéri, hogy a Bizottság azt ne tárgyalja. Kérdezte a
Bizottság tagjait, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta-e, figyelembe véve a
hétfői napon lecserélt 2., 4. és 13. napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket is.
Amennyiben igen, kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a napirenddel
kapcsolatban az 1/A. napirend pontot kivéve.
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

46/2017. (III. 22.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. március 22-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. B.) Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása a
Pajtakerthez
tartozó
2242/15
és
2242/30
hrsz-ú
ingatlanok
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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2. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Tankerület között megkötendő használati megállapodásról
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

3. Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének
megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4. pontjának
végrehajtása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprém, 9194 és 9196 hrsz-ú – természetben Gyulafirátót, Vakcsai
utcában található – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat érintő
telekalakítás és jelzálogjog alapítás tárgyában megkötendő megállapodás
jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri körforgalomban
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

6. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprémi Labdarúgó és
Sportszervező Kft-vel
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

7. Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az Európai Unió
„Kreatív Európai és Kultúra” című közösségi kezdeményéhez való pályázat
benyújtása érdekében
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

8. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a ’Gyulafirátóti rendelő
felújítása’ tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

9. Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhíváshoz
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső megújítása tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester
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10. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi
Evangélikus Egyház között létrejött, az evangélikus óvoda használatával
kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Némedi Lajos alpolgármester

11. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységéről 2016-2017. években
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

12. Tájékoztató a Lélektér Alapítvány 2016. évi szakmai munkájáról
Az előterjesztés előadója:

Takáts Emese kuratóriumi elnök
Lélektér Alapítvány

13. Választókerületi Keret felhasználása
Az előterjesztés előadója:

Kovács Zoltán irodavezető

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

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. B.) Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés
jóváhagyása a Pajtakerthez tartozó 2242/15 és 2242/30
hrsz-ú
ingatlanok
településrendezési
előírásainak
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Horváth Gábor városi főépítész: Ez a településrendezési szerződés két részből
áll. Területileg összekapcsolódó területekről van szó, de az A. pontot azért kérték
levenni, mert további egyeztetés szükséges bizonyos feltételek tekintetében, amit
még nem tudtak teljes mértékben lefolytatni. Holnap lesz egy egyeztetés erről, de
késedelmet nem fog felvetni ez a döntés, a településrendezési eszközök
nyilvántartásához a jövő havi közgyűlési döntés is időben van. A lényege ennek a
településrendezési tanulmánytervnek, hogy itt nem beépíthető területeket kérnek
a tulajdonosok beépíthetővé tenni. Ehhez mindenképpen úgy gondolták, hogy
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olyan szerződést kötnek, amely az ezzel összefüggő fejlesztésekben való
részvételt jelenti. Első témában egy konkrét összeg van, ez kerül majd
egyeztetésre holnap. A második esetben pedig egy feladatnak az átvállalása,
illetve az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges infrastruktúra fejlesztés,
amit majd a tervek alapján később megkötendő szerződéssel kell rögzíteni. Ami új
elem, hogy a településrendezési tervben ez a döntés, ha meghozzák csak akkor
lép hatályba - maga az új előírás, ami lehetővé teszi ezt a bizonyos lakóterületi
fejlesztést -, ha az illető vagy befizeti az összeget, amit a szerződésben rögzítenek
vagy megköti azt a szerződést, amiben vállalja a fejlesztési feladatok elvégzését.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Vizsgálta-e valaki, hogy az átminősítés során
ezeknek a területeknek az értéke mennyivel növekszik és a növekmény egy részét
az új, illetve a meglévő tulajdonos, - aki így gyakorlatilag egy jelentős összegre
tesz szert -, ezt valamilyen módon, legalább egy részét az Önkormányzat felé
befizeti-e, vagy mi történik vele? Itt a közösség határozata révén jelentős
összegre tesz szert a mostani tulajdonos. Ő úgy gondolja, hogy az minimum
elvárható, hogy ezzel az összeggel, vagy ennek egy részével beszáll a terület
fejlesztésében, ezt nyilvánvalóan majd a leendő új telektulajdonosoktól be fogja
szedni.
Horváth Gábor városi főépítész: A településrendezési szerződésnek ez a
lényege, de ezt nem lehet így kezelni. A településrendezési szerződés megkötését
az építési törvény felhatalmazása alapján tudják megtenni. Az építési törvény azt
mondja: ha az Önkormányzat a területén a rendezési tervi döntéssel, az
eszközökről szóló döntésével a területet beépíthetővé teszi – ebben az esetben
erről van szó – abban az esetben kötelezettségei keletkeznek a fejlesztéssel
kapcsolatban. A szerződés éppen arról szól, hogy ezeket a fejlesztéseket vagy
összegszerűen, vagy munkával valamilyen módon átvállalja a kérelmező. Az első
részben – amit levettek a napirendről – egy összeg szerepel, ezt kell még
pontosítani, a második esetben viszont egy feladatot vállal át az Önkormányzattól
a kérelmező. Mégpedig azt, hogy a Méhes utcában területet ad át az
Önkormányzatnak, magára a Méhes utca felújítására, közművesítésére tervet
készíttet, s a terv alapján egy szerződésben, társberuházási szerződésben vállalja
– ez majd a szerződésben derül ki -, hogy vagy elkészíti, vagy pénzösszeget ad át
az Önkormányzatnak, erre van már precedens. Általában az a jó, ha ő készíti,
mert vannak Áfa kérdések – bevallja nem ért hozzá -, de ez a szerződés akkor
kötődik meg, ha lesz egy konkrét terv, hogy milyen fejlesztéseket kell
végrehajtani. Ezt már kérdezték, hogy miért nem előbb készül ez el? Azért, mert
ezt az Önkormányzat nem tudja bevállalni előre, nincs költségvetési keret erre, az
ügyfél pedig feladatot nem tud bevállalni úgy, hogy nem tudja előre az
átminősítés meg történik-e, hiszen ennek van az Önkormányzaton kívül álló
szakhatósági eljárása is, ahol bármikor megakadhat az ügy. Ezért kötik így ezt a
szerződést. Mindenképpen arról szól, hogy itt anyagi hozzájárulást, illetve
feladatokat bizonyos mértékben átvállal a kérelmező annak fejében, hogy az
Önkormányzat a területét fejlesztésre alkalmassá tegye döntésével.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Igazából nem elégedett a válasszal, mert
nincs konkretizálva, hogy pontosan mi lesz a feladata a kérelmezőnek.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Főépítész úr elmondta.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Az előterjesztésben szerepel, hogy kérelmező
vállalja a fejlesztéssel érintett terület infrastrukturális fejlesztése érdekében, hogy
az Önkormányzattal társberuházói szerződést köt és az abban megfogalmazott
költségeket biztosítja. Magyarul itt le van írva, majd társberuházói szerződést köt,
majd valami lesz. Ez így számára bizonytalan, nem látja biztosítottnak a konkrét
összeget, vállalást. Kicsit a levegőbe van.
Horváth Gábor városi főépítész: Ilyen értelemben ebben van igazság, de egy
nagyon lényeges pontra szeretné felhívni a figyelmet. Addig nem kerül
átminősítésre, illetve addig nem lép hatályba az átminősítés, amíg a
szerződésben nem rögzítik a vállalásokat. Itt ez a biztosíték. Az Önkormányzat
meghozza a döntést, kérelmező kifizeti a tervezést, kötelezettséget vállal. A
szerződés 14. pontjában szerepel: „Kérelmező tudomásul veszi, hogy a jelen

megállapodás 7. pont szerinti változások Közgyűlés általi elfogadását követően, a
módosított településrendezési előírások végleges hatályba léptetésének feltétele
a Kérelmező e szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése.” Magyarul ha

nem teljesíti a szerződésben foglaltakat nem tud fejleszteni, marad minden a
régiben. Polgármester úrral egyetértésben úgy gondolják, hogy a B. pont
esetében egy 7 éves egyeztetési procedúra vége lenne, ha ez a szerződés
megköttetik és a Közgyűlés is támogatja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Maga részéről így megfelelő
garanciát lát abban, hogy valóban a településrendezés megfelelő garanciát
biztosít arra a szándékra, amit természetesen az Önkormányzat elvár.
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 Sasvári Gyula Rezsővel kötendő
településrendezési
szerződést
megalapozó
telepítési
tanulmányterv
jóváhagyásáról, a 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlan településrendezési
előírásainak módosítása tárgyában szóló B/1. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

47/2017. (III. 22.) határozata
„B.) Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés

jóváhagyása a Pajtakerthez tartozó 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú
ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B.) Telepítési tanulmányterv és
Településrendezési szerződés jóváhagyása a Pajtakerthez tartozó 2242/15 és
2242/30 hrsz-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a B/1. határozati javaslat elfogadását, mely a Sasvári
Gyula Rezsővel kötendő településrendezési szerződést megalapozó telepítési
tanulmányterv jóváhagyásáról, a 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlan
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a településrendezési szerződés jóváhagyásáról Sasvári Gyula Rezsővel, a
2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása
tárgyában szóló B/2. határozati javaslatról.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

48/2017. (III. 22.) határozata
a településrendezési szerződés jóváhagyásáról Sasvári Gyula Rezsővel, a
2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában szóló B/2. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a településrendezési szerződés
jóváhagyásáról Sasvári Gyula Rezsővel, a 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlan
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában szóló B/2. határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a B/2. határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

2. Tájékoztató
munkájáról

a

Lélektér

Alapítvány

2016.

évi

szakmai

Előterjesztő: Takáts Emese kuratóriumi elnök, Lélektér Alapítvány
Takáts Emese kuratóriumi elnök: Kéri a beszámoló elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Elolvasta a beszámolót és
megállapította, hogy elég sokrétű munkát folytat az Alapítvány. Mindenképp az
Önkormányzat támogatásának felhasználásával biztosítja azokat a programokat,
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melyeket Önök célként meghatároztak. Azt szeretné kérdezni, hogy van-e olyan
megjelenés, ahol középiskolákban különböző dolgokat folytatnak. Melyek ezek a
középiskolák, ahova bejelentkeztek és főleg mi az az érdeklődési kör
– természetesen Önök elmondják a szakmaiságot, amit megkíván a protokoll, mi a visszajelzés a középiskolások tekintetében, milyen kérdéseket tesznek fel?
Takáts Emese kuratóriumi elnök: Nemcsak Veszprémben, hanem Veszprém
megye iskoláiba is járnak. Több tevékenységet is végeznek, az egyik része a
drogprevencia a munkának. Ezt ingyenesen végzik minden középiskolában
meghívásra, akár egészségnapot is tartanak amire igény van. Ami nagyon fontos
most az Alapítvány életében az az Erasmus program. Ezekről biztosan hallottak
már, nem a tanulmányi Erasmus programok, hanem az ifjúsági csereprogramok,
ott is az európai önkéntes szolgálat lehetőségei, ami véleménye szerint a mai
fiataloknak egy nagyon jó lehetőség. Tulajdonképpen ingyen, vagy minimális
befektetéssel juthatnak el az Unió különböző országaiba, akár egy hétre vagy egy
ifjúsági csereprogramra vagy akár egy egész évre, akár önkéntesként. Azt
gondolják, hogy ezeket a lehetőségeket nagyon fontos hirdetni, mert rengeteg
ilyen lehetőség fut be hozzájuk. Mostani munkájuknak az oroszlánrésze az, hogy
szinte mindennap, vagy minden héten mennek az iskolákba, legutóbb a Lovassy
Gimnáziumban tartottak tájékoztatót ezekről a programokról. De emellett
önismereti foglalkozásokat is tartanak. Azt tapasztalják, hogy az iskolák nyitottak,
de nagyon kevés az idő, az osztályfőnöki órákat sem tudják felajánlani erre a
lehetőségre. Visszajelzésként: nagyon szeretik a fiatalok ezeket a programokat.
Azt gondolja, hogy a drogprevenció mindig kényes téma lesz, mert a fiatalok
meghallják azt, hogy drog, akkor nagyon elkezdenek nevetni vagy
komolytalankodni. Ezek fontos témák úgy gondolja, mert a fiatalok körében
fontos, hogy erről tájékoztassák őket. Igyekeznek minden iskolába eljutni.
Minden veszprémi középiskolával jó a kapcsolatuk, tudnak a lehetőségekről.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az anyagban szerepel, hogy 8
külföldi önkéntest fogadtak. Nekik milyen tapasztalataik voltak? Milyen élménnyel
mentek el innen? Milyen benyomást hagytak maguk után? Másik kérdése, hogy a
Drogambulanciával milyen kapcsolatuk van?
Takáts Emese kuratóriumi elnök: Az első 8 önkéntes EVS program keretében
érkezett, most is itt van egy máltai fiú, egy erdélyi fiú, 3 német lány, most ment
el egy bolgár fiú és észt fiú. Minden évben több önkéntest fogadnak, különböző
óvodákat segítenek azért, hogy egy nemzetközi kulturális teret teremtsenek.
Ebből a 3 német lány az Egry óvodában végez szolgálatot, 3 német csoportban.
Úgy gondolja ez
hatalmas segítség az óvodának, nagyon szeretik, ők
akkreditálták őket. A másik a Funny Kids angol-magyar magánóvoda
Nemesvámoson, valamint a Balatonalmádiban lévő Balatoni Tankör Egyesület
– magántanulói egyesület -. Minden óvodának és iskolának hirdetik ezt a
lehetőséget. Inkább óvodáknak szól véleménye szerint. Nem mindenki él a
lehetőséggel, az akkreditációs folyamat elég hosszú procedúra, mire átesik rajt
egy intézmény. Ezek a fiatalok hatalmas élményekkel térnek haza és feltöltődve.
Nagyon sokat fejlődnek az önismeretükben, világképükben, stb. Azt gondolja,
hogy itt Veszprémben megteremtettek egy olyan interkulturális teret, amire
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büszkék lehetnek. Nem igazán függ össze a munkájuk a Drogrambulanciával, ők
prevenciós munkát végeznek, külön utakon járnak és azt gondolja, hogy nekik
nincs annyi kapacitásuk, mint ahogy nekik sincs, tehát sokkal többen kellenének
a városban, hogy ezt végezzék.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Maga nevében köszöni a munkát, az
anyagból is kitűnik, hogy nagyon sokrétű és tényleg nagyon komoly feladatot
végeznek. További sok sikert kíván.
Takáts Emese kuratóriumi elnök: Köszöni az Önkormányzat támogatását.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelenlévő tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

és

3. A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Tankerület között megkötendő használati
megállapodásról
B.) Döntés a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája
és Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78
hrsz-ú ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó A. határozati javaslatról, mely Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Tankerület között megkötendő
használati megállapodásról 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

49/2017. (III. 22.) határozata
„A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Tankerület között megkötendő használati megállapodásról
B.) Döntés a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és
Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Tankerület között megkötendő használati
megállapodásról B.) Döntés a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és
Szakközépiskolájának helyet adó Veszprém, 3057/78 hrsz-ú ingatlan
telekalakításának jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó A.
határozati javaslat
elfogadását, mely Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Tankerület között megkötendő használati
megállapodásról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó B. határozati javaslatról, 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

50/2017. (III. 22.) határozata
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 a B. határozati javaslat elfogadását.

4. Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő
jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati
intézkedési terv 4. pontjának végrehajtása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

51/2017. (III. 22.) határozata
„Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő jelentésének

megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv 4.
pontjának végrehajtása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső
Múzeumot érintő jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati
intézkedési terv 4. pontjának végrehajtása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés a Veszprém, 9194 és 9196 hrsz-ú – természetben
Gyulafirátót, Vakcsai utcában található – önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanokat érintő telekalakítás és
jelzálogjog alapítás tárgyában megkötendő megállapodás
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

52/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés a Veszprém, 9194 és 9196 hrsz-ú – természetben Gyulafirátót,
Vakcsai utcában található – önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokat érintő telekalakítás és jelzálogjog alapítás tárgyában
megkötendő megállapodás jóváhagyásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 9194 és 9196 hrszú – természetben Gyulafirátót, Vakcsai utcában található – önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanokat érintő telekalakítás és jelzálogjog alapítás
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tárgyában megkötendő megállapodás jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

6. Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri
körforgalomban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon örül a szobornak, hiszen
maga a szobor nemes anyagokból készül, valóban talán a legjobb helyet kapja.
Az előterjesztés mellékletét képező képi megjelenítés is azt mutatja, hogy azért
szakrális és kulturális megjelenítése is komoly a szobornak és természetesen
előkapuja a várnegyednek, annak nyitányaként jelenik meg a Városháza előtt.
Mindenképp javasolja a Bizottságnak, hogy támogassa az előterjesztést, ezáltal
egy olyan érték kerül Veszprém közterére, ami gazdagítja, és nagy
valószínűséggel turisztikai látványosság is lesz az elkövetkezendő időszakban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

53/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri
körforgalomban” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Szent Mihály szobor felállításáról
az Óváros téri körforgalomban” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

7. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről
Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Halmay György, a Bizottság tagja: Támogatja, egy jó előterjesztésről van szó.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke Remélik, hogy méltóképpen
használják fel a pénzt, valóban olyan játékot folytatnak, hogy az jó legyen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

54/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprémi
Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés együttműködési megállapodás
megkötéséről a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

8. Döntés
nemzetközi
konzorciumi
megállapodás
jóváhagyásáról az Európai Unió „Kreatív Európai és Kultúra”
című közösségi kezdeményéhez való pályázat benyújtása
érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közjóléti Bizottság ülésén már
megtette a következő megállapítást, hogy a vezető partner épp az Egyesült
Királyság és most éppen brexit előtt áll. Kérdezte is Józsa Tamás irodavezető
úrtól, hogy mennyire befolyásolhatja a nyerési pozíciót ez a körülmény. Ő azt
válaszolta, hogy igazán nem befolyásolhatja, remélik, hogy így is lesz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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55/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés nemzetközi konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az
Európai Unió „Kreatív Európai és Kultúra” című közösségi
kezdeményéhez való pályázat benyújtása érdekében” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés nemzetközi konzorciumi
megállapodás jóváhagyásáról az Európai Unió „Kreatív Európai és Kultúra” című
közösségi kezdeményéhez való pályázat benyújtása érdekében” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

9. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához a ’Gyulafirátóti rendelő felújítása’ tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

56/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a ’Gyulafirátóti
rendelő felújítása’ tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához a ’Gyulafirátóti rendelő felújítása’ tárgyában” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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10.Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú
„A
könyvtári
intézményrendszer
tanulást
segítő
infrastrukturális fejlesztései” című felhíváshoz az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár belső megújítása tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Komoly és nagy ívű fejlesztés lesz,
belső megújítás. Igazán a talajvízzel kapcsolatosan érdeklődne, mivel komoly
talajvíz rongálja a belső tereket. Mennyire befolyásolja ez magát a fejlesztést?
Érinti-e egyáltalán azt a talajvizes területet? Ugye a liftbe áll a víz, meg különböző
területeken. A belső megújítás milyen volumenű lesz?
Szajkó Viktória csoportvezető: Sajnos ezt a részt konkrétan nem takarja ez a
fejlesztés, mivel nem erről szól. Megpróbálják más pályázati vonalon ezt a
problémát megoldani. Lamos Péter irodavezető úr jobban el tudná mondani, hogy
milyen megoldáson gondolkoznak, de tudják, hogy probléma van. Soknak látszik
ez a támogatási összeg, de amikor szétosztják és a belső korlátokat is figyelembe
veszik, akkor már kevés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem véletlen kérdezte. Olyan belső
átalakítás lesz, ami ezeket a területeket nem érinti?
Szajkó Viktória csoportvezető: Remélik, hogy ez nem befolyásolja. Véleményük
szerint kedvezőbbé teszi, mert egy szellőzőrendszert építenek be.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Főleg a tanulást segítő
infrastruktúrális fejlesztés lesz. Gondolja a zöldberuházás tekintetében
megvalósul.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A viszonylag magas költségtervezés szúrt
szemet. Gondolja messzemenőkig egyet lehet vele érteni, de amikor a
végösszegre ránéz az ember és látja, hogy különböző tevékenységtípusoknál az
építési költségek mekkorák és összeadja, látja a végső összeget, azért elég húzós
100 millió forint. Nyilván szükség van rá és bízik abban, hogy az előkészítői
adatokat végiggondolták, és ezek a költségelemek indokoltak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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57/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
felhíváshoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár belső megújítása tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról az EFOP4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című felhíváshoz az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
belső megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

11.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött, az
evangélikus óvoda használatával kapcsolatos haszonkölcsön
szerződés módosításáról
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke:
Maga nevében szeretné
megköszönni az Evangélikus Egyháznak, hogy az Egry Óvoda költöztetése
kapcsán 2 csoportot be tud fogadni és az elhelyezés ily módon biztosított.
Mindenképp ez egy pozitív eleme a megállapodásnak. A fizetési kötelezettségeket
az Önkormányzatnak mindenképp meg kell tennie és bízik abban, hogy valóban
az az óvodafejlesztés, ami az Egry úti Óvodában az elkövetkezendő időszakban
megvalósul az jó célt fog szolgálni. Messzemenően támogatja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

58/2017. (III. 22.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi
Evangélikus Egyház között létrejött, az evangélikus óvoda használatával
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kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött, az
evangélikus óvoda használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés
módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

12.Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei pályázati tevékenységéről 2016-2017. években
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy látta az előterjesztésbe, hogy az
óvodákba 2016. évben nem igazán volt pályázati aktivitás. Nem volt óvodáknak
ilyen jellegű kiírási lehetőség, hogy senki nem pályázott?
Szajkó Viktória csoportvezető: Nem nagyon volt még pályázati felhívás, most
indulnak ezek.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelenlévő tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

és

13.Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Kovács Zoltán irodavezető: Szóbeli kiegészítése lenne, a 10. választókerület
képviselője, Némedi úr 2 db szemétgyűjtő edényt kíván kihelyezni 130 eFt
értékben. Ez nem szerepelt az előterjesztésben, ezért ezzel a kiegészítéssel kéri a
határozati javaslatot elfogadni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Jelezte, hogy a Módszertani Bölcsődénél a
lépcső balesetveszélyes.
Scher Ágota irodavezető: Annyiban szeretné pontosítani az előterjesztést, hogy
van a választókerületi keretek között néhány olyan beszerzés, ami oktatási
intézményeket érint. Csak pontosítani szeretné, hogy itt a megállapodást a
Tankerülettel kell megkötni, tehát a támogatott fél közvetlenül a Tankerület és
csak áttételesen az érintett oktatási intézmény.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslattal
kapcsolatban, figyelembe véve a szóban elhangzott kiegészítést.
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

59/2017. (III. 22.) határozata
„Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Választókerületi Keret
felhasználásával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselői
javaslatokat:

1.sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
Marketing (emléktáblák költségeire):
2.
Hadnagy László Díj és Dévai Bíró Mátyás Díj:
3.
Honlapok és marketing költségeire:

100.000.- Ft
50.000.- Ft
100.000.- Ft

4.
VMK támogatása:
(Anyatej Világnapja alkalmából)

10.000.- Ft

5.
VMK támogatása:
(Idősek Világnapja alkalmából)

10.000.- Ft

6.
Gyulaffy Ált. Isk. támogatása:
(8-ik osztályosok kirándulási költségeire)
7.
Gyulafirátót posta előtti tér rekonstrukciója:
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100.000.- Ft

200.000.- Ft

8.
VMK támogatása:
(Bede-völgyi „Mini-falunap”)

150.000.- Ft

9.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények támogatása)

100.000.- Ft

10.
Testvérvárosi látogatás költségeire:

200.000.- Ft

1. sz. vk. összesen:

1.020.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
2.
Növények beszerzése:

40.000.- Ft
150.000.- Ft

2. sz. vk. összesen:

190.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
2.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
4.
Növények és virágföld beszerzésére:
5.
VMK támogatása:
(CSA-LÁDIKA program támogatása)

100.000.- Ft
300.000.- Ft

30.000.- Ft

200.000.- Ft
100.000.- Ft

6.
VMK támogatása:

200.000.- Ft

3. sz. vk. összesen:

930.000.- Ft

19

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:

50.000.- Ft

2.
Köztéri padok beszerzése:

450.000.- Ft

3.
Növények beszerzésére:

200.000.- Ft

4. sz. vk. összesen:

700.000.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
3.
Egynyári virágok beszerzésére:

100.000.- Ft
120.000.- Ft

250.000.- Ft

5. sz. vk. összesen:

470.000.- Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:

50.000.- Ft

2.
Cholnoky Jenő tagóvoda támogatása:

200.000.- Ft

3.
Aprófalvi Bölcsőde támogatása:

250.000.- Ft

4.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:

160.000.- Ft

5.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
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50.000.- Ft

6.
Köztéri padok beszerzése:

150.000.- Ft

7.
Székek, bútorok beszerzése Nevelési Tanácsadó
részére:

200.000.- Ft

8.
Számítógépes programok, tesztek nevelési
tanácsadó részére:

200.000.- Ft

9.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:
7. sz. vk. összesen:

30.000.- Ft
1.290.000.- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:

50.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
3.
Növények beszerzésére:

110.000.- Ft

150.000.- Ft

4.
Hóvirág Bölcsőde támogatása :
(eszközbeszerzésre, rendezvényekre)
8. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
410.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
2.
Növények és virágföld beszerzésére:
9. vk. összesen:

80.000.- Ft
120.000.- Ft
200.000.- Ft
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10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:

100.000.- Ft

2.
Növények beszerzésére:

100.000.- Ft

3.
Pipacs utcai közösségi ház rezsi költségeire:

140.000.- Ft

4.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
5.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:
6.
2 db szemétgyűjtő kihelyezésére:
10. sz. vk. összesen

50.000.- Ft

40.000.- Ft
130.000.- Ft
560.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Hársfa óvoda támogatása:
(kültéri játszóeszköz beszerzése)

300.000.- Ft

2.
Vadvirág óvoda támogatása
(játszóeszköz beszerzés)

100.000.- Ft

3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

200.000.- Ft

4.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:

25.000.- Ft

5.
Egészség Útja rendezvény támogatása:

25.000.- Ft

6.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:

22

150.000.- Ft

7.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

25.000.- Ft

8.
Óvodás Olimpia díjazása

25.000.- Ft

11. sz. vk. összesen:

850.000.- Ft

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

240.000.- Ft

120.000.- Ft

3.
Napsugár Bölcsőde támogatása:
(rendezvények támogatása, eszközbeszerzésre)

100.000.- Ft

4.
VMK támogatása:
(nyárbúcsúztató rendezvény)

150.000.- Ft

5.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatása:
(Dózsavárosi Könyvtár támogatása)

100.000.- Ft

6.
Egynyári virágok beszerzésére:

150.000.- Ft

7.
Vadvirág óvoda támogatása
(játszóeszköz beszerzés)

100.000.- Ft

8.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
12. vk. összesen összesen:

50.000.- Ft
1.010.000.- Ft

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14.50 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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