JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2017. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy termében
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Halmay György
Katanics Sándor
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Sárándi Balázs
A Bizottsági ülésen részt vettek:
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Rompos Gabriella
Fábián József
Angyal Éva
Józsa Tamás
Kovács Zoltán
Lamos Péter
Maurer-Tóth Barbara
Szöllősi József
Győri Piroska
Horváthné Kecskés Diána
Baloghné Nagy Mária
Bazsó Zsuzsanna
Sárfi Péter
Gericsné Dr. Nagy Andrea
Perlaki Claudia
Kőhegyi Imre
Heinbach Anikó
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Bizottság
Bizottság

alelnöke
tagja
tagja
tagja
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irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
irodavezető
VEINSZOL igazgatója
irodavezető
kabinetfőnök, irodavezető
irodavezető
irodavezető
ifjúsági és civil referens
ÉNYKK Zrt részéről
VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény vezetője
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény részéről
Kabóca Bábszínház részéről
ÉNYKK Zrt részéről
jogtanácsos
csoportvezető
közterülethasznosítási ügyintéző
jegyzőkönyvvezető

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 Takács László Szilárd bizottsági tag, aki jelezte,

hogy nem tud részt venni a Bizottság ülésén. Kérdezte jelenlévőket, van-e valakinek
kérdése, észrevétele a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban, amennyiben
nincs, kérte foglaljanak állást ez ügyben.
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

83/2017. (V. 17.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. május 17-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

2. A.) Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási
szerződések jóváhagyása
B.) Az egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletére vonatkozó közreműködői
szerződések jóváhagyása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan ellátást biztosító
Veszprém, Jutasi u. 24-28. szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos
haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázati felhívás keretében
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés Szent Imrét ábrázoló bronzszobor állításáról a Szent Imre téren
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

6. Döntés Szent Annát ábrázoló szobor állításáról a Ranolder János téren a Szent
Anna Kápolna előtt
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Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

7. Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és a munkahelyen”
című felhívásához kapcsolódóan
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

8. Döntés
pályázat
benyújtásáról
a
TOP
6.5.1.
„Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás növelése” című
felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai korszerűsítése tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

9. Döntés a civil keret terhére kiírt 2017. évi pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

10. Beszámoló az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt helyi
menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatás 2016. évi szakmai
teljesítéséről
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

11. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

12. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

13. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

14. Tájékoztató a Kabóca Bábszínházat és a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvodát érintő
belső ellenőrzési intézkedésekről
Előterjesztő:

Dr. Mohos Gábor jegyző

15. Egyebek
Az
előterjesztések
az
alábbi
portálon
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek
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rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.
29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Egyértelmű az előterjesztés, hiszen
azzal foglalkozik, hogy mennyire megnőtt a feladat, ez azt jelenti, hogy az
építőipar beindult hiszen, ha a Tervtanács dolgozik és egyre több munkája van,
akkor az azt jelzi, hogy azért az építőipar fellendülőben van. Plusz kollégák
bevonása szükséges ahhoz, hogy a Tervtanács működése megfelelő legyen és a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot érintő az a tény, melyben díj megállapítás
is szerepel, bizonyos díjnövekmény is együtt jár ezzel.
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

84/2017. (V. 17.) határozata
„A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III. 29.)

önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról
szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

2. A.) Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire
vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása
B.) Az egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletére
vonatkozó közreműködői szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Egy nagyon konstruktív egyeztetés után
született meg ez az előterjesztés. A fogorvos kollégákkal jó másfél órán keresztül
egyeztettek és bizony vannak olyan problémák, amik a jogszabályban le vannak
írva és azt be kell tartani, viszont az élet egészen másról szól. Ezt próbálták
összefésülni, hogy a jogszabálynak is megfeleljenek és a kollégák is el tudják
végezni a munkát úgy, ahogy a szabályokban elő van írva. Nem volt egyszerű, de
Alpolgármester úrral ketten voltak a megbeszélésen és ő úgy érzi, hogy nagyon
jó hangulatú és tényleg konstruktív volt a tárgyalás és ennek eredménye ez az
előterjesztés. Nem tudja mennyire olvasták át a bizottsági tagok, de ez egy
hosszú időszakot lezáró és teljesen új alapokon álló szerződés és ez bizonyos
problémákat vetett fel, de ezt sikerült megoldani. Kéri az előterjesztés
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a Bizottság nevében azt a
hathatós munkát, amit Alpolgármester úrral közösen és természetesen a
résztvevőkkel együtt sikerült „kialkudni”, mivel ez egy alku pozíció volt, hiszen az
Önkormányzatnak kötelező feladatellátása van.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: A Feladat-ellátási szerződés III. fejezetén
belül a 10. pontban a következő van: „A fogorvos köteles munkanapokon

legalább … órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi
rendeléssel tölteni…” Miért nincs meghatározva az idő? Ki van pontozva a helye.
Valamit itt elfogadnak, és nem tudják, hogy az hány órát jelent.

Angyal Éva irodavezető: Gericsné Dr. Nagy Andrea készítette a szerződést és
erre ő tud válaszolni.
Gericsné Dr. Nagy Andrea jogtanácsos: Azért nem került kitöltésre, mert a
finanszírozásról szóló jogszabály a körzethez tartozó lakosságszám arányában
teszi kötelezővé a rendelési időket, ennek a maximuma 30 óra. Ha abban a
körzetben megfelelő lakosságszám áll rendelkezésre, akkor 30 óra a rendelési
idő. Ha nem éri el a lakosságszám azt a bizonyos létszámot, amit a rendelet előír,
akkor kevesebb lesz. Ezt a működési engedély tartalmazza. Azt a működési
engedélyt pedig a szerződéskötés után a fogorvos szerzi be az illetékes
államigazgatási szervtől, régi nevén ÁNTSZ-től. Ez a működési engedély feltétele
a szerződéskötésnek. Ez az óraszám csak akkor kerül beírásra, amikor a
működési engedély már meg van és tartalmazza azt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez az engedélyezés jogcíme.
Gericsné Dr. Nagy Andrea jogtanácsos: Nagy valószínűséggel megközelítőleg
30 óra lesz, de mivel ezt nem az Önkormányzat állapítja meg, hanem a
finanszírozó és a működési engedély tartalmazza, ezért csak akkor lehet beírni,
ha az már meg van.
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
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kapcsolatban, mely az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettségű
fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási szerződésről 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

85/2017. (V. 17.) határozata
„A.) Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó

feladat-ellátási szerződések jóváhagyása B.) Az egészségügyi
alapellátás fogászati ügyeletére vonatkozó közreműködői
szerződések jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „A.) Az egészségügyi alapellátás
fogorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása B.) Az
egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletére vonatkozó közreműködői
szerződések jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
A/1. határozati javaslat elfogadását, mely az egészségügyi alapellátás területi
ellátási kötelezettségű fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási szerződésről
szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó A/2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási
szerződésről 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

86/2017. (V. 17.) határozata
az egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire kötendő
feladat-ellátási szerződésről szóló A/2. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátás ifjúságifogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási szerződésről szóló A/2. határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az A/2. határozati javaslat
elfogadását, mely az egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire
kötendő feladat-ellátási szerződésről szól.
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A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó A/3. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási
szerződésről 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

87/2017. (V. 17.) határozata
az egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire kötendő
feladat-ellátási szerződésről szóló A/3. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátás gyermekfogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási szerződésről szóló A/3. határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az A/3. határozati javaslat
elfogadását, mely az egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire
kötendő feladat-ellátási szerződésről szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó B/1. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi
alapellátás
fogászati
ügyeletének
ellátására
vonatkozó
közreműködői szerződésről, a kötelező közreműködő számára 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

88/2017. (V. 17.) határozata
az egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletének ellátására
vonatkozó közreműködői szerződésről, a kötelező közreműködő
számára szóló B/1. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátás fogászati
ügyeletének ellátására vonatkozó közreműködői szerződésről, a kötelező
közreműködő számára szóló B/1. határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a B/1. határozati javaslat elfogadását, mely az egészségügyi
alapellátás fogászati ügyeletének ellátására vonatkozó közreműködői
szerződésről, a kötelező közreműködő számára szól.
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A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó B/2. határozati javaslattal kapcsolatban, az
egészségügyi
alapellátás
fogászati
ügyeletének
ellátására
vonatkozó
közreműködői szerződésről, a nem kötelező közreműködő számára 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

89/2017. (V. 17.) határozata
az egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletének ellátására
vonatkozó közreműködői szerződésről, a nem kötelező közreműködő
számára szóló B/2. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátás fogászati
ügyeletének ellátására vonatkozó közreműködői szerződésről, a nem kötelező
közreműködő számára szóló B/2. határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a B/2. határozati javaslat elfogadását, mely az egészségügyi
alapellátás fogászati ügyeletének ellátására vonatkozó közreműködői
szerződésről, a nem kötelező közreműködő számára szól.

3. Beszámoló
az
ÉNYKK
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedési közszolgáltatás 2016. évi szakmai teljesítéséről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretné megkérdezni, mivel az
ellátási szerződés kitart egy ideig, terveznek-e esetlegesen buszpark cserét, mert
egyre nagyobb igény van az alacsonyabb szintű buszoknak a menetrend szerinti
közlekedésére. Várható-e ilyen jellegű beszerzés? Nagyjából sejti, hogy az
elkövetkezendő időszakban a menetrend bizonyos változtatása nem nagyon
lehetséges. Őt főleg a 4-es és 6-os helyi járat érdekli, ott mindig vannak bizonyos
gondok. Szeretné megköszönni, hogy a lakossági igényeknek megfelelően
Halottak napján plusz és nagyobb járatszámot indítottak a temetőjáratok
tekintetében. Megértették a lakosság kérését és szeretnék a jövőben is ily módon
kérni. A másik kérdése lenne, hogy mennyire érzékelik a buszvezetői hiányt?
Van-e ilyen jellegű gond? Gondolja, érzékelik azt a béremelést, ami a tárgyalások
kapcsán létrejött. Mennyire érinti őket? Hogyan, miként állnak ezzel a helyzettel?
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Szöllősi József, az ÉNYKK Zrt képviselője: A jelenleg hatályos közszolgáltatási
szerződés sajnos már negyedik alkalommal csak 2 évre kötődött. Egy autóbusz
beszerzése a legegyszerűbb autóbusz esetében is 60 millió forint. Úgy gondolja az
nem 2 éves időtartamra szólna, ebből fakadóan 2018. december 31-ig
érzékelhető autóbusz beszerzést a Társaság nem tervez. Jelenleg addig szól a
hatályos szerződés. Amennyiben a pályázat kiírásra kerül vagy – nem tesz úgy,
mintha nem ismerné az Önkormányzat által e tárgyban hozott határozatokat -,
más döntés lesz az nagyban befolyásolja az eszközbeszerzést, illetve Veszprém
közösségi közlekedésének ellátását. Úgy gondolja most további részletekbe
belemenni nem biztos, hogy célszerű, mert csomó válasz előtt rengeteg kérdőjel
van, amit esetleg a megrendelő felé kellene feltenni. Alapvetően jelentős
eszközbeszerzés
nem
várható.
Az
autóbuszvezetők
létszámára
és
bérfejlesztésével kapcsolatosan valóban a közösségi közlekedés szolgáltatás
területén ugyanúgy, mint nagyon sok állami szolgáltató társaságnál kormányzati
döntés alapján az elmúlt évekhez képest egy jelentős bérfejlesztés történt meg
január 1-ig visszamenőleg, ami 12 %-ot meghaladó az autóbuszvezetőknél. Nagy
szükség volt rá, mert a létszám, a jelenlegi létszám szakmai szinten nemcsak
Veszprém megye területén nagyon szűkös. Komoly szervezést igényel, hogy a
fuvaroztatási szabályokat maradéktalanul be tudják tartani. Ami az előírások
szerint betartandó azt be is tudják tartani. Ez konkrétan Veszprémben azt jelenti,
hogy a szolgáltatási központ más üzemeiből vannak átvezényelve
autóbuszvezetők, hogy a veszprémi helyi járati közlekedés fenntartása a
szabályok betartásával megtörténhessen. Ez 100 napot elérő mennyiség naponta,
ez nem 100 óra, mivel egy autóbuszvezető van, amikor 12 órát dolgozik, más a
foglalkoztatási struktúra. A hiány Veszprémben is jelentkezik, megyei szinten is.
Van, ahol bármikor pótolni tudják a távozó létszámot, ez inkább Sümeg és
Tapolca környéke, míg Pápa és Veszprém pedig, illetve Zirc környéke, Győr
vonzáskörzete felé egy kicsit gondjaik vannak, de jelenleg még fenn tudják
tartani. Állami finanszírozásból a képzések második fordulója indult, tehát a
Társaság saját költségére finanszírozza a jogosítványszerzést, tavaly indult ez a
folyamat. A fogyás úgymond megállt és itt kapcsolódik egy kicsit vissza a bérhez
– kell egy kis idő, amíg ez rögződik és úgymond kellő publicitást nyer abban a
körben, ahonnan tudnak meríteni gépkocsivezetőt. Ennek a pozitív hatásában is
reménykednek. Hozzátenné, hogy állami szinten, társasági szinten is 3 éves
bérmegállapodás kötődött, az elkövetkezendő évben is hasonló nagyságrendű
bérfejlesztésre ad lehetőséget, ahol az állami támogatás is meg van. Ennek
költsége is van és ez meg fog jelenni. Úgy gondolja, hogy a beszámoló
tartalmazza, messze a költségeken belül, racionális gazdálkodással teljesítették a
vállalt feladatokat.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A bérletek alakulása terén hogyan
látja a növekedést, főleg a kisgyermekes bérlet esetében? Annak a növekvő
tendenciája mennyire látszik? Látszik-e növekmény?
Szöllősi József, az ÉNYKK Zrt képviselője: Jelentős emelkedés nem látszik. Meg
van annak a működési köre, most ez a működési kör adottságából adódó jelentős
mértékű változás nem látszik. Sajnos minden jegyféleségre az országos vagy
nemzetközi tendencia vonatkozik. Van egy lassú csökkenés, utána a
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foglalkozásnövekedésével bizonyos jegyféleségeknél megnő, de oly mértékben
nem, hogy ez a bázishoz képest egyfajta növekményt képezzen. Érdekes – az
anyagban le van írva – a 65 év felettiek ingyenesen utaznak, a 65 év és a
nyugdíjbavonulási kör szűkűl, elérik azt az időszakot, amikor kvázi nyugdíjasbérlet
nem lesz, mert aki nyugdíjba megy az azonnal ingyenes utazó lesz. Szűkűl a
létszám, a korfa is, az egyéb összetételből fakadóan az ingyenes utazásokra és
egyéb más állami finanszírozásokra, a jogszabály alapján adott kedvezmények
után járó támogatások is változnak. A diáklétszám bizonyos okokból kifolyólag
nem nő, hanem csökken, az azután fizetett állami támogatás is. Eléggé összetett
a kérdés, ezért mondják
általánosságban, hogy országos és nemzetközi
tendenciák alapján az egyéni közlekedés térhódításával párhuzamosan a
közösségi közlekedés folyamatosan csökken. Itt van szükség közösen arra, hogy
előbb-utóbb kormányzati szinten foglalkozzanak a helyi, de a helyközi
közlekedéssel is egyaránt. Legyen egy olyan attraktív kötött pálya, közút, ami
– nem idealista, hogy megindítja a folyamatokat -, de a csökkenés ütemét
lassíthatja és akkor már eredményt értek el.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Bizottság nevében köszöni a
végzett munkát a helyi közlekedés tekintetében, hiszen nagyon fontos szerepet
töltenek be. Úgy ítéli meg, hogy kirívó gondok nincsenek, ezt nagyon köszönik.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A beszámoló mellékletében - dátumot nem
látott, az előterjesztésen látszik mikori a beszámoló - szerepel egy mondat, ahol
szóba kerül, hogy a veszteségtérítés, a nyereségigény megtérítését kérik, meg
van jelölve, hogy ez 231 mFt. Ezt követő sorban az szerepel, hogy pályázati
forrásból az Önkormányzat 30 eFt állami támogatásban részesült, melyet az
Önkormányzat továbbutalt az ÉNYKK Zrt részére. Az egyik múlt időben, a másik
meg úgy, hogy kérik ezt az összeget. Tavaly tudja, hogy a szentkirályszabadjai
reptér miatt a tervezett összeget nem utalta át az Önkormányzat időben, ebben a
költségvetési évben történik ez meg. Szeretne tisztán látni, hogy most hol tart az
Önkormányzat.
Szöllősi József, az ÉNYKK Zrt képviselője: A 230 mFt az, amit éves szinten
kérnek, abból 90 millió forint az, ami a szöveg legalján szerepel, annyi vár még
kiegyenlítésre, mert negyedévente a Társaság elkészítette a szerződésben
rögzített beszámolóját, ami az akkori állapotot, gazdasági állapotot tükrözte, azt
az Önkormányzat átutalta. Van egy állami finanszírozás, a 230 mFt éves szintű, a
90 mFt, ami kiegyenlítésre vár.
Scher Ágota irodavezető: Amit tavalyi év végén átütemeztek, annak a számlája
december hónapban érkezett meg és az I. negyedévben kiegyenlítésre is került.
Ahogy jönnek a számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: A kisgyermekes bérletekkel kapcsolatban
szerepel bizonyos adat, ismertetés és ő azt látta, hogy 2015. évben 8.679 eFt,
2016. évben 12.995 eFt volt az árbevétel. Az hangzott el, hogy nem nőtt a
kisgyermekes bérletek száma. Most nem érti, ha nem nőtt, akkor ennyire nőtt a
bérletek ára?
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Szöllősi József, az ÉNYKK Zrt képviselője: Az össz utas szám tekintetében,
egyes sornál ez így 50 %-os, de össz utas szám tekintetében nem. A
kisgyermekes bérleteknél egy külön szerződés szigorúan rögzíti, hogy kik
jogosultak rá és havonta elszámolást nyújt be a Zrt az Önkormányzat
meghatározott irodájához a finanszírozás tekintetében. Az adat így pontos lehet,
ha ő nem is fogalmazott pontosan. Össz helyi szempontból ezzel a jegyfajtával
utazók aránya irreleváns, - mondja ő -, ha csak ezt vizsgálják természetesen nem
igaz.
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

90/2017. (V. 17.) határozata
„Beszámoló az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési

Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési
közszolgáltatás 2016. évi szakmai teljesítéséről” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedési közszolgáltatás 2016. évi szakmai teljesítéséről” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a
hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28. szám
alatti ingatlanok használatával kapcsolatos haszonkölcsön
szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Látszik a cél és sok sikert kívánnak a
Máltai Szeretetszolgálatnak ahhoz, hogy az elképzeléseit végre tudja hajtani.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

91/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan
ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28. szám alatti ingatlanok
használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a
hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28. szám alatti ingatlanok
használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

5. Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázati felhívás keretében
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.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

92/2017. (V. 17.) határozata

„Előzetes döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális

Fővárosa 2023 pályázati felhívás keretében”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes döntés pályázat benyújtásáról
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati felhívás keretében” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

6. Döntés Szent Imrét ábrázoló bronzszobor állításáról a Szent
Imre téren
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: A hátoldali szöveget, hogyan fogják majd
elolvasni a járókelők, ugyanis az annyira hátul van, hogy azt gyakorlatilag 3-4
méterre, a zöldterület túloldaláról lehet csak látni, ráadásul a fa és esetleg a
növényzet is el fogja takarni, akkor nem érti, hogy ez a hátoldali szöveg hogyan
lesz olvasható, márpedig érdekes dolgok vannak ott, jó lenne, ha el tudnák
olvasni a járókelők.
Perlaki Claudia csoportvezető: Nem merült fel kérdésként, úgy gondolja nem
tilos belépni ebbe a parkba, ha nincs is tipegő, de megvizsgálják a kérdést.
Köszöni az észrevételt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Megfontolásra javasolja, hiszen ha a
tipegőről le mennek, akkor eléggé rondán fog kinézni, ha körbe járják és a
növényzetet ott egy idő után kijárják, akkor méltatlan lesz a környezete a
szobornak. Ha egy tipegővel körberakják, akkor rendben van, akkor azon körbe
lehet járni. Javasolja Szakértő úr ilyen jellegű véleményét figyelembe venni,
nézzék meg mit lehet annak érdekében tenni, hogy tényleg egy kulturált
környezetet teremtsenek, ha már beteszik egy növényzet közepébe, azt próbálják
meg kulturáltan használni.
Perlaki Claudia csoportvezető: A körbejárhatóság jó megoldás véleménye
szerint is. Köszöni a felvetést, továbbítani fogja előterjesztő felé.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A javaslat a jegyzőkönyvben
rögzítésre került, előterjesztő képviselője pedig egyeztetni fogja a javaslatot
előterjesztővel.
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

93/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés Szent Imrét ábrázoló bronzszobor állításáról a Szent Imre

téren” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Szent Imrét ábrázoló bronzszobor
állításáról a Szent Imre téren” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

7. Döntés Szent Annát ábrázoló szobor állításáról a Ranolder
János téren a Szent Anna Kápolna előtt
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon szép szoborcsoportról van
szó, nyugodtan mondható, hogy alakjaiban is egy monumentális megoldást
fognak látni. Nagyon tetszik számára az a megoldás, amely egy zöldkaréjjal
próbálja tulajdonképpen a háttér látványt eltakarni, mely a trafó és az egyéb
dolgokat kitakarja. Tényleg maga a szoboregyüttes egy méltó helyet kap, amúgy
is, de a háttérrel még látványosabb lesz a szobor. Maga nevében és a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság nevében is köszönetet kell, hogy mondjon azoknak az
állítóknak, akik anyagi forrásaikat vonják be ezeknek a szobroknak a felállításába.
Mindenképpen hálásnak kell lenni, hogy Veszprém városa ismét gazdagodni fog
műalkotások tekintetében és bíznak abban, hogy turistalátványosság is lesz és
valahol turistaútvonal is fogja valamilyen szinten ezeket a szobrokat keresztezni,
programot szerveznek oda az idegenvezetők.
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

94/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés Szent Annát ábrázoló szobor állításáról a Ranolder János téren
a Szent Anna Kápolna előtt” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Szent Annát ábrázoló szobor
állításáról a Ranolder János téren a Szent Anna Kápolna előtt” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a Bizottság nevében a nagy
ívű munkát, hiszen Kistérség révén nagyon sok település szerepel a Társulásban
és természetesen a megnövekedett feladat is azt mutatja, hogy a Társulásnak
hatalmas feladata van, hogy a kitűzött célokat el tudják látni. Szeretne
köszönetet mondani, hiszen nagyon komoly feladatot kell, hogy végrehajtsanak.
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

95/2017. (V. 17.) határozata
„Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

9. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Olvasva az előterjesztést sajnos
vannak szomorú számok a szakmai beszámoló tekintetében. Pénzügyi és egyéb,
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törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenni a Társulásnak, de igazából a
szakmai beszámolóban, a gyermekek tekintetében a védelembevétel fejezetben
elég komoly létszámnövekményt látott. Igaz, hogy említi az előterjesztő, hogy a
különböző átszervezés tekintetében is van növekmény, ez valahol kódolva volt.
Azért ő látott olyan plusz növekményeket, ami kicsit meglepte, Veszprém
tekintetében plusz tízzel növekedett a létszám. Azon is elcsodálkozott, hogy olyan
településeken, mint Szentgál vagy Szentkirályszabadja, Hajmáskér talán egy
kicsit, de ott is nagyon magas az ilyen jellegű létszám. Hogy ítéli meg ezt
Intézményvezető Asszony? A védelembevétel szomorú dolog. Azt is látta, hogy a
kórházi jelentések tekintetében is elég szomorú számadatok jöttek ki, amikor
bántalmazás vagy egyéb, Önök által meghatározott fejezetekben kénytelen a
kórház Önöknek jelezni, és Önök jelzik a Járási Gyámhivatal felé. Mennyire látja
itt a családoknak az esetlegesen negatív tendenciáját, hiszen Önök hatalmas
feladatot, nagyon sokrétű munkát, számos jó szolgálati tevékenységet végeznek,
hiszen azok a szakmai programok, amit a gyermekek, családok érdekében
tesznek ezek példanélküiek, valóban nagyon sokrétű munkát végeznek a
családok érdekében. Önök vannak első lépésben talán legjobban a családok
mellett, közelében. Hogyan ítélik meg ezt a helyzetet?
Horváthné Kecskés Diána intézményvezető: Igazából nehéz megítélni, mi
ennek az oka, a beszámolóban 2016. január 1-vel terjesztették ki
szolgáltatásaikat Veszprém járás területére. Az, hogy járási szintre kerültek ki
ezek a szolgáltatások az egész országban az volt az egyik oka, hogy
minisztériumi szinten évek óta felfigyeltek arra a problémára, hogy nagyon eltérő
színvonalúak ezek a szolgáltatások annak ellenére, hogy a jogszabály ugyanaz
mindenhol. Ők is azt tapasztalták, hogy ezeknél a településeknél amikor
csatlakoztak a központhoz, - hazabeszél -, nem egyformán látták el a kollégák
ezeket a településeket. Azt gondolja, hogy Veszprém talán szigorúbb vagy
hatékonyabb beavatkozása, rálátása is előidézett több hatósági intézkedést.
Egyébként országos tendencia, hogy a megyei jogú regionális központoknál,
- akik amúgy is a szakember gárda miatt egy magas színvonalú ellátást tudtak
nyújtani - hirtelen megnövekedtek országos szinten is ezek a hatósági
intézkedések. Szentgál sajnos valóban problémás település, nemcsak azóta, hogy
átvették. Szentkirályszabadján is 1-2 családnak az ottléte generálja ezeket a
gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket. Szentgálon sajnos elindult egy olyan
tendencia, amivel évek óta küzdenek, konkrétan családok költöztek oda be, akik
gyermekeikkel kapcsolatban súlyos veszélyeztető magatartást mutatnak. Sok
ilyen beavatkozás történt. Az egy jó szám, hogy Veszprém vonatkozásában csak
tízzel növekedett a korábbi évhez képest. Jelentős növekedés tényleg az egyéb
járási településekből érkezett ide. Kórházi jelzések számának megnövekedése
egyrészt szomorú, ugyanakkor azt is érzik, annyi pozitívum van, hogy
Veszprémben nagyon példás a jelzőrendszeri munka. Érzékenyek azok a kollégák
is, akik a Kórházban dolgoznak - Veszprémben legalábbis -, nagyon büszke rá
országos szinten. Jeleznek, észreveszik, nemcsak az egészségügyre van
rálátásuk, hanem a gyerek egyéb helyzeteire is. Az, hogy sok a jelzés abból is
adódik, hogy igen érzékenyek a problémára. Egy szomorú
öngyilkossági
kísérletet is jeleztek, mindegyik baj, de gyakorlatilag ez is benne van a sok
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jelzésben. Ő azt gondolja, hogy nagyon érzékenyek és nagyon kitűnő
gyermekvédelmi munkát látnak el a veszprémi Kórházban.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a Bizottság nevében azt a
nagy munkát, amit a családok, gyerekek érdekében tesznek, hiszen alapba
szomorú, hogy ilyennel kell foglalkozni, de amellett nagyon fontos szereplők,
hiszen akár kivezetheti vagy összekapcsolhatja a családokat az Önök hathatós
munkája. További sikereket szeretne kívánni.
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

96/2017. (V. 17.) határozata
„Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

10.Döntés
pályázat
benyújtásáról
és
konzorciumi
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az EFOP1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és a munkahelyen”
című felhívásához kapcsolódóan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Női nem nagy tisztelőjeként szeretné
megkérdezni, hogy kell a nőközpontot elképzelni, amit a következő 36 hónapra,
- ha sikerült a pályázat -, akkor 120 mFt értékben létre fognak hozni. Nyilván
nem egy épületet kell mögé képzelni, de mégis mit gondoljon róla, mert ha
olvasgatja, látja, hogy itt valamilyen projektek, kiadványok, anyagok készülnek,
de tényleg nincs komolyabb elképzelése róla.
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Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Még ők se láttak ilyet a gyakorlatba. A
pályázattal ebben a konstrukcióban, hogy ennek a modellnek a megvalósítására
és a magyarországi gyakorlatára, elterjesztésére lehet pályázni. Úgy gondolja,
hogy itt ugyan a pályázat címében nem szerepel, de alapvetően egy családsegítő
és családtanácsadó szolgálatról és egy olyan központról van szó, ahova bárki
bármilyen problémával bemehet, illetve direkt megkeresésekkel kurzusokra,
oktatásra való toborzás történik meg és ennek a modellnek a megvalósítására
készülnek. Nagyjából az a siker kulcsa hogy minél több szervezet kerüljön
bevonásra, hogy ez a toborzási munka meg tudjon valósulni. Az Önkormányzatra
igazából ezért van szükség. Ennyit tud elöljáróban erről elmondani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szervezet alatt mit kell érteni? Több
szervezetet?
Józsa
Tamás
kabinetfőnök,
irodavezető:
önkormányzatokat, társadalmi, civil szervezeteket.

Nagy

foglalkoztatókat,

Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Felsorolásra kerül az előterjesztésben.
Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Az előterjesztésben szereplőkkel már
felvették a kapcsolatot, ők kifejezték már csatlakozási igényüket.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Reméli többet is meg tud erről. Köszöni a
választ. Láthatólag Irodavezető úr most nyilván elmondta, amit el tudott
általánosságban mondani, de azért jó lenne e mögé látni. Szép dolog, hogy
vannak ilyen elképzelések és 200 millió forintot szeretnének pályázati pénzből
erre a célra nyerni, csak hát, amikor 200 millió forint elköltéséről van szó, akkor
szereti az ember látni azt is, hogy ez várhatóan hogyan hasznosul. Ő ettől még
nincs meggyőzve arról, hogy ennek az elköltése az majd úgy történik meg, ahogy
azt ő elképzeli, tehát valóban segít a helyi társadalom megítélésén akár a nők
szerepét illetően változtatni. Most nem akarja ezzel az időt húzni. Azt látja, hogy
ez kellett a pályázathoz, hogy beadják. Csak nagy pénzről van szó és már van
egy-két rossz tapasztalata, ahol pályázati pénzeket úgy költenek el, hogy csak a
címében emlékeztetett tényleg arra, hogy miről szólt, de nem akar most
politizálni. Pénzügyi és Költségvetési Bizottságról van szó, félti az adófizetők
pénzét még akkor is, ha ezt nem konkrétan csak a magyar adófizetők, hanem a
más uniós polgárok is fizetik ki.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ő úgy ítéli meg, hogy ez egy
hasznos és egy jó célt fog szolgálni, hiszen nagyon fontos szereplőket céloznak
meg: nőket, családokat, munkaerőket. Tehát ez mind a három nagyon fontos cél.
Bízik abban, hogy valóban azok a szereplők, akik ebben részt vesznek, azok
odateszik magukat és gondolja, hogy a montoringozás és az indikátor az kötelező
lesz, tehát minden kötelező dolgot a pályázatnak produkálni kell. Majd meglátják,
amikor elnyerik a pályázatot. Most abban a szakaszban vannak, hogy pályázni
szeretnének. Bíznak abban, hogy elnyerik a forrást.

18

Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Köszöni a választ, de nem lett jobban
meggyőzve. Nem a jelszavakkal és a célokkal van itt a baj, hanem azzal, hogy
nem látja, hogy kellő tartalommal meg lenne töltve. Elmondta a véleményét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

97/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a
családban és a munkahelyen” című felhívásához kapcsolódóan” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról és
konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az EFOP-1.2.9-17
kódszámú „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásához kapcsolódóan”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

11.Döntés
pályázat
benyújtásáról
a
TOP
6.5.1.
„Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás növelése” című felhívásához az
Aprófalvi Bölcsőde energetikai korszerűsítése 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
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98/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1. „Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás növelése”
című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai korszerűsítése
tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.5.1. „Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás növelése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai
korszerűsítése tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

12.Döntés a civil keret terhére kiírt 2017. évi pályázatok
elbírálásáról
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy látta, hogy nagyon nagyszámú a
jelentkező, 117, ebből 115 volt érvényes, mert 2 pályázat a hiánypótlást követően
sem volt megfelelő, s ha jól számolt, akkor 100 fölötti a nyertes létszám. Köszönik
a civil szervezeteknek, hogy ilyen nagy létszámban pályáztak és remélik, hogy
azokat a célokat, melyeket a közösség érdekében fejeztek ki azt maximálisan, a
pályázati összegnek megfelelően végre tudják hajtani. Sok sikert kívánnak hozzá
és köszönik a végzett munkát a Bizottságnak, akik előkészítették és értékelték a
pályázatokat.
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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99/2017. (V. 17.) határozata
„Döntés a civil keret terhére kiírt 2017. évi pályázatok elbírálásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a civil keret terhére kiírt 2017. évi
pályázatok elbírálásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

13.Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Scher Ágota irodavezető: Pontatlannak tartja az előterjesztést 1-2 esetben.
Ebből ők nem tudják a költségvetésben megfelelő helyre tenni a Bizottság
döntését. Számára nem derül ki, hogy az 1. választókerületnél a Gyulaffy L.
Általános Iskola támogatásánál az Önkormányzat lesz a számlabefogadó vagy a
Tankerületnek kerül-e átadásra a pénz. Nem mindegy, hogy dologi kiadásról
vagy támogatásról van szó. Itt támogatás szerepel, de az iskolát közvetlenül nem
lehet támogatásban részesíteni csak a Tankerületen keresztül. A másik pedig van
egy sor, hogy „honlapok és marketing költségek”, például ki a címzettje ennek a
sornak?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Látott egy mínuszolást, gondolja az
visszavonás.
Kovács Zoltán irodavezető: Igen.
Scher Ágota irodavezető: Nem a régivel van gond, hanem az újakkal. Ugyanez
a helyzet a 6. választókerületnél is a „Várak, kastélyok kiadvány megjelenése”
esetében is. Ki a címzett, ki jelenteti meg? Van benne egy-két ilyen pontatlan
megfogalmazás, utána ebből ők nem tudnak dolgozni, költségvetés módosítást
előkészíteni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Tudják-e most pontosítani vagy a
Pénzügyi Irodának a pontosítással, javítással átadni a képviselői igényeket?
Kovács Zoltán irodavezető: Ha ez a későbbiekben, házon belül pontosítható, és
a Bizottság így el tudja fogadni, akkor kéri így elfogadni. A kérdést nem tudja
megválaszolni. Képviselő úr adta így ide az igényeit. Irodavezető Asszonynak
válaszolná, hogy a Tankerület is támogatható, de ez egy konkrét szállító
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szolgáltató, de nem tudják megmondani. Ezt tisztázni fogják. Ha ez így
elfogadható, akkor kéri elfogadni az előterjesztés, ők pedig pontosítják.
Scher Ágota irodavezető: Azt szeretné kérni a Bizottságtól és az előterjesztőtől
is, hogy máskor ezeket előtte kellene tisztázni, ez mindig problémát jelent.
Baumgartner Lajos, a Bizottság
egyeztessenek a Pénzügyi Irodával?

alelnöke:

Kérhetik

azt,

hogy

előbb

Kovács Zoltán irodavezető: Igen.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Tudja, hogy vannak utolsó pillanatos
dolgok, nem akar mentegetőzni és az előterjesztőt sem szeretné elmarasztalni,
mert van, hogy néha az utolsó pillanatban jelzik, hogy még mit szeretnének, s
akkor csak szövegszerűen kerül be. Természetesen szeretné kérni, hogy
pontosított változatban kerüljön a Pénzügyi Irodához.
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, azzal a kitétellel, hogy a határozat pontosítással kerüljön a
Pénzügyi Irodára továbbításra.
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

100/2017. (V. 17.) 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.
Gyulaffy Ált. Isk. támogatása:
(8-ik osztályosok kirándulási költségeire)
2.
Járdák és árkok javítására, karbantartására:
(Gyulafirátóton és Kádártán)
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14.000.- Ft

200.000.- Ft

3.
VMK támogatása:

150.000.- Ft

4.
Honlapok és marketing költségeire:

120.000.- Ft

5.
Kádártai új Közösségi Ház takarítására:

120.000.- Ft

6.
Gyulafirátót posta előtti tér rekonstrukciója:
1. sz. vk. összesen:

- 545.000.- Ft
59.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Ringató Óvoda támogatása:
(eszközbeszerzésre)

50.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Köztéri padok beszerzése:

450.000.- Ft

4. sz. vk. összesen:

450.000.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
EKMK Március 15. úti Könyvtára támogatása:
(könyvtár festés, mázolására)
5. sz. vk. összesen:

400.000.- Ft
400.000.- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Egynyári virágok beszerzése:

10.000.- Ft

2.
Várak, kastélyok… c. kiadvány megjelenésének
támogatása

14.000.- Ft

6. sz. vk. összesen:

24.000.- Ft
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8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

30.000.- Ft

2.
VMK támogatása:

120.000.- Ft

8. sz. vk. összesen:

150.000.- Ft

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető

14.Tájékoztató a Kabóca Bábszínházat és a Veszprémi Bóbita
Körzeti Óvodát érintő belső ellenőrzési intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Mohos Gábor jegyző
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Bizottság kéréssel fordult Jegyző
úrhoz, hogy két intézmény tekintetében, melyek gyenge minősítést kaptak az
ellenőrzést követően, hogy egy intézkedést szíveskedjen jegyző úr foganatosítani
annak érdekében, hogy ez a gyenge minősítés ez meg tudjon változni. A két
intézmény közül a Kabóca Bábszínház képviseltette magát a Bizottság ülésén.
Rompos Gabriella irodavezető: Részletesen leírták, egyrészt a gyenge
minősítést kapott ellenőrzések után milyen intézkedési tervet készítettek és mikor
voltak a végrehajtások. Azt tudja mondani mind a két intézmény tekintetében,
hogy aminek a határideje lejárt azt végrehajtották, azt követően pedig mind a
két intézményben volt 2017. évben is egy ellenőrzés. A Bóbita Körzeti Óvodánál
átfogó ellenőrzés, a Kabóca Bábszínháznál egy kisebb terület vizsgálata. Az
ellenőrzés során felmerültek kisebb hiányosságok, hibák, mind a két ellenőrzés
minősítése korlátozottan megfelelő volt. A Kabóca Bábszínház az intézményi
tervet is erre vonatkozóan elkészítette. A Bóbita Körzeti Óvodánál ez 20.-áig
történik meg. Nyilván ezt is nyomon követik és mind a két intézménynél, ahol az
intézmény által elfogadott ellenőrzési tervben hátra van még ellenőrzés, azt
elvégzik. Úgy látja, hogy azon az adott területen ahol sok hiba volt ott a Bóbita
Körzeti Óvodánál előrelépés történt. A Kabóca Bábszínháznál is nyilvánvaló, hogy
átfogó vizsgálat volt, amit az előző bizottsági ülésen is elmondott az egy kirívó
eset, ami leminősítette az intézmény gazdálkodását. Úgy gondolja, hogy ez a
helyzet megváltozott a mostani időszakra vonatkozóan.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy gondolja, hogy a tájékozódás
hasznos volt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részéről és az elkövetkezendő
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időszakban is ezt fogják tenni. Azoknál az intézményeknél, ahol esetlegesen ilyen
jellegű minősítéseket látnak, ott természetesen plusz vizsgálatot szeretnének
majd kérni, hiszen ez a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság feladata is, hogy az
intézmények megfelelő módon működjenek és törvényesen. Ha jól olvasta az
előterjesztésben májusban mindkét helyszínen történik még vizsgálat. Kérhetik-e
azt, hogy a következő bizottsági ülésre, ami júniusban lesz, hogy akár szóbeli
előterjesztésben, akár egy pár sorban leírnák a vizsgálat minősítését azt hálásan
megköszönné a Bizottság, mert akkor megnyugtató lenne, hogy igen érdemes
volt a két intézménnyel foglalkozni.
Rompos Gabriella irodavezető: A Kabóca Bábszínháznál májusban van 2
ellenőrzés, a Bóbita Körzeti Óvodánál is lesz júniusban.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Akkor az ellenőrzéseket követő
bizottsági ülésen, ha kapnak egy pár sort, azt megköszönnék.
Rompos Gabriella irodavezető: Rendben van.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Javasolja a tájékoztató elfogadását,
köszönik az Ellenőrzési Iroda munkáját.

A tájékoztatót a Bizottság tudomásul vette.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 15,10 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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