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2017. június 21-én 14,00 órai kezdettel megtartott
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A Bizottsági ülésen részt vettek:
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Rompos Gabriella
Fábián József
Kovács Zoltán
Horváth Gábor
Polhammer Kálmán
Dr. Francia Ferenc
Szathmáryné Tóth Patrícia
Dr. Kónya Norbert
Bazsó Zsuzsanna
Angyal Éva
Kugler Gyula
Heinbach Anikó
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VEINSZOL igazgatója
irodavezető
városi főépítész
„VKSZ” Zrt igazgatója
„VKSZ” Zrt igazgatója
„VKSZ” Zrt részéről
csoportvezető
Kabóca Bábszínház részéről
irodavezető
Bakonykarszt Zrt vezérigazgatója
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 Halmay György bizottsági tag. A Bizottságnak
először a Lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztéssel kapcsolatban kell
döntenie. Érdeklődött van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatosan, amennyiben nincs kérte jelenlévőket foglaljanak állást 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

101/2017. (VI. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 68/2017. (IV. 19.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte jelenlévőket foglaljanak állást a
napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

102/2017. (VI. 21.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. június 21-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
2. A.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

B.)

Döntés
a
TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
azonosítószámú
„Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát fejlesztések megvalósulása
Veszprém város területén” elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról

C.)

Döntés a fogászati alapellátás ügyeleti díjának megállapításáról
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D.) Döntés a „VKSZ” Zrt parkolási közszolgáltatás ellátásában való
közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról és a parkolási
közszolgáltatás túlfinanszírozása során keletkezett összeg felhasználásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása a
Veszprém, 0104/3 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása
tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, 0231/8 hrsz alatti
– természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtérnél levő – ingatlan
értékesítése tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történő
kijelöléséről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

7. Bérleti szerződés jóváhagyása a Veszprém, 131 hrsz-ú – természetben a Dózsa
György u. 2. szám alatti – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása
tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. II. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

9. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt távhőellátási
közszolgáltatási tevékenységének 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló
jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

10. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta városrészeken fekvő út
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funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
végleges megállapodás megkötéséről
Előterjesztő:
11. A.)
B.)

Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke

Beszámoló a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési
Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
Megállapodás jóváhagyása a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
–kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Előterjesztő:

Baumgartner Lajos, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
–kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

12. Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet, valamint a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási
megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Scher Ágota irodavezető

13. Tájékoztató a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézményt érintő
belső ellenőrzésekről és intézkedésekről
Előterjesztő:

Dr. Mohos Gábor jegyző

14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága 2017. II. félévi munkatervének meghatározása
Előterjesztő:

és

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

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

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

103/2017. (VI. 21.) 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.
VMK támogatása:
(Reformáció Emléknap költségeire Gyulafirátóton
és Kádártán)
2.
Gyulafirátót posta előtti tér rekonstrukciója:
1. sz. vk. összesen:

200.000.- Ft

-200.000.- Ft
0.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Könyv vásárlásra (10 kötet)
(Sziklay János: Veszprém város az irodalomban
és művészetben)
5. sz. vk. összesen:

40.000.- Ft

495.000.- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Évelő mintakertek kialakítása a választókerületben:
2.
Két lépcsőkar felújítására a Sólyi és Lóczy utca
találkozásánál :
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100.000.- Ft

1.800.000.- Ft

3.
Könyv vásárlásra (15 kötet)
(Sziklay János: Veszprém város az irodalomban
és művészetben))
6. sz. vk. összesen:

60.000.- Ft

1.960.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Növénytelepítésre, kertészeti munkákra:

300.000.- Ft

2.
2 db szőnyegporoló állvány kihelyezésére:

125.000.- Ft

3.
2 db szemétgyűjtő kihelyezésére:

130.000.- Ft

9. vk. összesen:

555.000.- Ft

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

2. A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosítása
B.) Döntés a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú
„Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát fejlesztések
megvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű
projekttel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C.) Döntés a fogászati alapellátás ügyeleti díjának
megállapításáról
D.) Döntés a „VKSZ” Zrt parkolási közszolgáltatás
ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási
szerződés módosításáról és a parkolási közszolgáltatás
túlfinanszírozása
során
keletkezett
összeg
felhasználásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Scher Ágota irodavezető: Csak az „A” részhez lenne rövid kiegészítése. Bár a
szöveges előterjesztésben megindokolták a főbb módosítási tételeket, de azért
szeretné kiemelni, hogy a leglényegesebb változás az egyrészt a TOP
6

beruházásoknak az elkülönített összegéből történő csökkenés, ami
forráscsökkenéssel is jár, hiszen nincsenek olyan előkészületi stádiumban ezek a
projektek, hogy itt állami támogatást tudna lehívni ebben az évben az
Önkormányzat. A másik viszont az, hogy a Táncsics utcai orvosi rendelő felújítása
az az eredeti költségvetésben 2017-18. évekre volt tervezve, viszont a
társberuházói szerződés értelmében ebben az évben célszerű lenne befejezni a
gyermek- és a felnőtt háziorvosi rendelőnek is a felújítását. Ezért a jövő évi
betervezett ütemet is előre kell hozni, illetve van némi többlet költség is az
előzetes piackutatás alapján. Arra tesznek javaslatot, hogy ennek a fedezetét
honnan tudják előteremteni és akkor az ősz folyamán mind a két rendelőhelyiség
felújítása befejeződhet és normálisabb körülmények között tudják a betegeket
fogadni, illetve ellátni. Röviden ennyi lett volna. A könyvvizsgálói jelentés is
megérkezett, gondolja mindenki megkapta. Az előterjesztést rendeletalkotásra
alkalmasnak találta a könyvvizsgáló.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon fontos volt a szóbeli
kiegészítés és természetesen örülnek az orvosi rendelő felújításának. Jelezné a
Tisztelt Bizottság számára, hogy a C. ponthoz tartozó, a fogászati alapellátás
ügyeleti díjainak megállapításáról szóló határozati javaslatot a Közjóléti Bizottság
egyhangú döntésével támogatta, javasolja ezt Tisztelt Bizottságnak is megtenni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Az egyik kérdése épp az Irodavezető
Úrhölgy által imént említett orvosi rendelő felújításával kapcsolatos. Azt tervezik,
hogy az orvosi rendelő felújítása még ebben a költségvetési évben megvalósul,
itt egy többletforrás igény jelentkezik, 38 millió forint. Ennek a részleteiről
szeretne hallani. Úgy szerepel a megfogalmazásban, hogy „valamint a várható

többletforrás igény miatt 38.000 eFt-tal javasolják megemelni a feladat kiadási
előirányzatát”. Mi ez a többletforrás igény? A másik kérdése pedig a Mendelssohn

Kamarazenekarral kapcsolatos, hivatalos zenekarrá válik, aminek van költsége.
Többlettámogatási igénye 15 mFt, ez megjelenik és mindezt a parkolási
tevékenység 2016. évi elszámolása révén felszabaduló 20 mFt terhére tervezik
biztosítani. Ugyanakkor a D. pontban is megjelennek ezzel kapcsolatos számok,
ott már 28,5 mFt jelenik meg 2016. évre, mint egy felszabaduló többlet és
megjelenik egy másik többlet is, ott viszont azzal a szöveggel, hogy mindezt a
2018. I. negyedévi várható, gépvásárlással kapcsolatos költségre tervezik. Ezt ő
nem értette, ehhez szeretne segítséget kérni.
Scher Ágota irodavezető: A Táncsics utcai orvosi rendelővel kezdené.
Előzetesen 63 mFt-tal tervezték a tervezők, illetve a műszaki kollégák ennek az
objektumnak a felújítását. A piackutatás 75 mFt-ot hozott ki, hogy kb. ennyiből
lehet megvalósítani. Tehát itt a többlet költségigény 12 mFt. Ebben a
költségvetési évben 43 mFt volt az előirányzaton, a többi 2018. évre volt
ütemezve. Úgy jön ki a 38 mFt, hogy azt előre hozzák. A parkolási üzletággal
kapcsolatban a következő választ adja: Amikor a közreműködői szerződést
megkötötte a város a „VKSZ” Zrt-vel, akkor rögzítette a szerződésben a fajlagos
költséget parkolóállásonként, illetve havonta, ez 7.577.- Ft volt és eszerint is
fizetett a város 2016., illetve 2017. I. és II. negyedévében. Gyakorlatilag
keletkezett egy túlfinanszírozás, ez 2016. évben 28 mFt volt, 2017. I. félévében
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pedig 2x8 mFt és erre azt a javaslatot alakították ki közösen a „VKSZ” Zrt-vel,
hogy az, amit már kifizetett a „VKSZ” Zrt-nek a város az maradjon ott és ebből
tudja a parkolóautomatáknak a lejáró lízingszerződésében az opciós vételt
rendezni. A költségvetésben felszabaduló 20 mFt: miután 2017. évben egész
évre még a 7.577.- Ft-tal terveztek, ha átállnak a valós költségekre, amit a
„VKSZ” Zrt kimutatott az 5.489.- Ft/parkolóhely/hó, a kettő különbsége a 20 mFt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszönik a kérdésre adott választ,
mert így mindenki számára megnyugtató az előterjesztés.
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 2017. évi költségvetésről szóló
3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezettel 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

104/2017. (VI. 21.) határozata
„A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi

költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosítása B.) Döntés a TOP-6.4.1-15-VP1-201600001 azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát
fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű
projekttel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról C.)
Döntés a fogászati alapellátás ügyeleti díjának megállapításáról
D.) Döntés a „VKSZ” Zrt parkolási közszolgáltatás ellátásában való
közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról és a
parkolási közszolgáltatás túlfinanszírozása során keletkezett
összeg felhasználásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosítása B.) Döntés a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát fejlesztések
megvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekttel kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról C.)
Döntés a fogászati alapellátás ügyeleti
díjának megállapításáról D.) Döntés a „VKSZ” Zrt parkolási közszolgáltatás
ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról és a
parkolási
közszolgáltatás
túlfinanszírozása
során
keletkezett
összeg
felhasználásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
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előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági
és kerékpáros barát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén”
elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló
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

105/2017. (VI. 21.) határozata
a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági
és kerékpáros barát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén”
elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
azonosítószámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát fejlesztések
megvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekttel kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat megtárgyalását és az
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a fogászati alapellátás ügyeleti díjának megállapításáról szóló 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

106/2017. (VI. 21.) határozata
a fogászati alapellátás ügyeleti díjának megállapításáról
szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a fogászati alapellátás ügyeleti díjának
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megállapításáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja
Közgyűlésnek a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

a

A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, a VKSZ Zrt parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről
szóló megbízási szerződés módosításáról és a parkolási közszolgáltatás
túlfinanszírozása során keletkezett összeg felhasználásáról szóló 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

107/2017. (VI. 21.) határozata
a VKSZ Zrt parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről
szóló megbízási szerződés módosításáról és a parkolási közszolgáltatás
túlfinanszírozása során keletkezett összeg felhasználásáról szóló
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a VKSZ Zrt parkolási közszolgáltatás
ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról és a
parkolási
közszolgáltatás
túlfinanszírozása
során
keletkezett
összeg
felhasználásáról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

3. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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108/2017. (VI. 21.) határozata
„Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

4. A.) Beszámoló a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről
B.) Megállapodás jóváhagyása a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről
Előterjesztő:

Baumgartner Lajos, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Igazán a B. pont, ami lényeges a
Társulás életében. A Társulás döntött arról, hogy befejezi tevékenységét, hiszen
az a cél, amiért létrehozták anno, azt a célt maximálisan teljesítette. Számos
gond, probléma volt. Voltak nekifutások, amiket menetközben a Társulásnak el
kellett végeznie a garanciális időszakon túlmenően is. Természetesen az
ellenőrzés és annak következményei tekintetében számos nehézséget kellett
leküzdeni. Jelezné, hogy ezeket leküzdötték. Minden meglévő dokumentációval
rendelkeznek annak érdekében, hogy a Társulás megszüntetéséről a társult
önkormányzatok is dönteni tudjanak. A Társulás úgy döntött és határozati
javaslatot is mellékeltek, hogy a Társulást szeptember 30-val lenne célszerű
megszűntetni. Addig a szükséges döntéseket meg kell hozni, amit a társult
önkormányzatoknak is meg kell tennie és azt követően a Társulásnak is. Számos
kötelező elem merül fel, le is írták az előterjesztésbe, hogy miket kell majd
megoldani, hogy a megszüntetés valóságos helyzete is teljesülni tudjon. Úgy érzi,
hogy egy nagyon komoly és hasznos munkát végzett a Társulás. Nagyon komoly
eredményt ért el, hiszen csak Veszprém városában a csatornázás 100 %-os és
természetesen a kapolcsi terület és régió is nagyon komoly beruházás kapcsán
szennyvízhálózattal lett ellátva. A Társulás abban is döntött, hogy a meglévő
eszközei és pénzeszközök milyen formában és kihez fognak kerülni. Az
előterjesztés is tartalmazza ezt. Tisztelettel kéri a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság támogatását a beszámolóval és a Társulás megszűnésével kapcsolatos
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megállapodással kapcsolatban. De mielőtt ezt megteszik, azelőtt ha van kérdés,
vélemény azt szívesen várják.

14,20 órakor Halmay György bizottsági tag megérkezett.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Bizottság és jómaga nevében is
szeretné megköszönni a Bakonykarszt Zrt-nek azt a munkát amivel, mint PIU
szervezet végig követte és természetesen nemcsak követte, hanem aktív részese
volt a Társulás tevékenységének, nélkülük nem ment volna. A másik köszönet a
Pénzügyi Irodának jár, hiszen a Társulás mindennemű gazdasági
tevékenységével összefüggő könyvelést, előkészítő munkát a Pénzügyi Iroda
végzett. Profi módon megoldották, mindezt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
nevében és a Társulás nevében is köszöni. Nagyon jó volt a közös
együttműködés.
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 Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –
kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

109/2017. (VI. 21.) határozata
„A.) Beszámoló a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és

–kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
B.) Megállapodás jóváhagyása a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A.) Beszámoló a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről B.) Megállapodás jóváhagyása a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó,
a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről szóló határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
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és -kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

110/2017. (VI. 21.) határozata
megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és -kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a megállapodás jóváhagyásáról a
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

5. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés
jóváhagyása
a
Veszprém,
0104/3
hrsz-ú
ingatlan
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
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, Bakony Ipari Kerámia Kft-vel kötendő
településrendezési
szerződést
megalapozó
telepítési
tanulmányterv
jóváhagyásáról, a 0104/3 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában szóló 1. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

111/2017. (VI. 21.) határozata
„Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés

jóváhagyása a Veszprém, 0104/3 hrsz-ú ingatlan településrendezési
előírásainak módosítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
1. határozati javaslat elfogadását, mely a Bakony Ipari Kerámia Kft-vel kötendő
településrendezési
szerződést
megalapozó
telepítési
tanulmányterv
jóváhagyásáról, a 0104/3 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó, településrendezési szerződés jóváhagyásáról a 0104/3 hrsz-ú ingatlan
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában szóló 2. határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

112/2017. (VI. 21.) határozata
a településrendezési szerződés jóváhagyásáról a 0104/3 hrsz-ú
ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában szóló 2.
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a településrendezési szerződés
jóváhagyásáról a 0104/3 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában szóló 2. határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat megtárgyalását
és elfogadását, mely a településrendezési szerződés jóváhagyásáról a 0104/3
hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában szól.

6. Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a Veszprém,
0231/8 hrsz alatti – természetben a VeszprémSzentkirályszabadja
Repülőtérnél
levő
–
ingatlan
értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Jó 6 éves folyamatnak vannak a végén. Ha
jól emlékszik valamikor 2011-ben vásárolta meg ezt a területet az Önkormányzat,
több részletben fizetett ki több mint 400 mFt-ot ezért a területért és hát ugyan
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akkor voltak olyan ígéretek, hogy tulajdonképpen van is rá vevő és milyen
nagyszerű lesz, s akkor a szomszédban lévő Reptérfejlesztés is egy komoly
elképzelés volt. Azóta tudják, hogy azok az álmok is elszálltak, de itt az
Önkormányzat szeretné a területet fejleszteni, ipari parkot létrehozni. Bízik
abban, hogy ez a fejlesztő, aki most nyilván megfelelő forrásokkal rendelkezik és
megtudja ezt a területet vásárolni tényleg elkezdi fejleszteni a területet, ugyanis
jó lenne, ha ez a terület beindulna, csak még egy kicsit távolinak látja
változatlanul, mert azóta, ha jól tudja közműfejlesztés nem történt az elmúlt 6
évben és azért az útkapcsolatok sem ideálisak. Tudják, hogy a 8-asról lehet ezt a
területet megközelíteni, a litéri elágazónál a felüljáró megépült és ott van egy
közvetlen lehajtási lehetőség. Ha a terület fejlesztése úgy történik meg, hogy a
fejlesztő olyan gazdag lesz, hogy az útkapcsolatot is kiépíti, akkor a biztonságos
közlekedés is reméli megvalósul, de ő ezt még mindig, változatlanul nagyon
távolinak tartja. Mindenesetre az előterjesztést azért fogja megszavazni, mert így
legalább annak az állapotnak vége, hogy 6 éve egy elképzelés terén az
Önkormányzat nem tudott semmit előrelépni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy gondolja, hogy azért az
álmoknak nincs vége, mert álmodni szép és jó. Azt gondolja, hogy egy fejlesztési
lehetőség előtt állnak, természetesen azt nem tudják, hogy majdan az
ingatlanfejlesztő az milyen ütemben fogja ezt a területet fejleszteni, de azt senki
nem róhatja az Önkormányzat szemére, hogy tulajdonképpen egy olyan vásárlás
történt, ami negatív hozamot hozott volna. Olyan szempontból igen, hogy nem
történt ott, Képviselő úr által is említett fejlesztés. Nem volt olyan befektető
sajnálatos módon. Volt aki megnézte a területet, de mégsem tartotta
megfelelőnek. Bízzanak abban, hogy ez a rendszer tud majd befektetőt hozni,
amely munkahelyteremtést és számos egyéb dolgot meg fog tudni valósítani
azon a területen. Úgy gondolja, hogy érdeke lesz nagy valószínűséggel, hiszen ő
is szeretné valamilyen szinten a befektetett pénzét viszontlátni és nemcsak
földterület tekintetében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

113/2017. (VI. 21.) határozata
„Döntés adásvételi szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, 0231/8 hrsz

alatti – természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtérnél
levő – ingatlan értékesítése tárgyában” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés adásvételi szerződés
jóváhagyásáról a Veszprém, 0231/8 hrsz alatti – természetben a VeszprémSzentkirályszabadja Repülőtérnél levő – ingatlan értékesítése tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

7. Döntés a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz alatti ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Ez egy 15 ezer m2 körüli terület, belterület,
városon belül van és 5.000.- Ft/m2 árat olvasott. Az az érdekes, hogy ha
körülnéznek a környéken, olyan információkat hallott, hogy valaki ott már úgy
hirdet, hogy ott majd lakótelkek lesznek, és majd be lehet jelentkezni.
Amennyiben ott valóban beépíthető lesz a terület annak ellenére, hogy most
hangsúlyosan úgy szerepel, hogy jelenleg nem beépíthető, akkor az egésznek az
értéke óriásit fog ugrani. Veszprémben 40-50 eFt/m2 áron lehet telket venni, 400
m2 telek 20 millió forint magasságában van, pl. a volt szovjet laktanya területén.
Ezzel kapcsolatos kérdése: Nem lenne-e célszerű, ha az Önkormányzat
valamilyen módon saját maga végezné el az adott területnek a közművesítését,
ami szintén 5-10 eFt körüli m2 ár összegből kijön, minthogy most valakinek,
- nem tudják kinek - igen komoly anyagi segítséget nyújt az Önkormányzat,
hiszen ott minimum 40-60 millió forint körüli nyereségre tehet szert valaki, aki
megveszi ezt a területet.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Az ingatlannak
nincs közterületi
megközelítése, ezért építési telekként jelenleg nem funkcionál. Az ingatlan értéke
ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján került megállapításra. Ez egy
nyilvános pályázat útján kerül meghirdetésre, amennyiben a Közgyűlés is úgy
dönt. Versenyhelyzet több pályázó esetén esetleg kialakulhat. Ingatlanfejlesztési
szándéka nincs az Önkormányzatnak, ez is megoldható lenne, csak az ingatlan
megközelítése nem megoldott jelenleg.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy gondolja, hogy a
költségvetésnek nincs olyan zsebe, amely lehetőséget biztosítana a Szakértő úr
által említett fejlesztésre. Ő azért talán egy picit „durvának” tartja, hogy
valakinek jót akarnak, illetve valakiknek. Ő úgy érzi, hogy egy hivatalos verseny
útján szeretné az Önkormányzat értékesíteni a területet, pályázatot ír ki erre a
területre. Természetesen erre a pályázatra bárki jelentkezhet. Ez egy szabályosan
kiírt pályázat, ha valaki tényleg lát benne úgy, mint Szakértő úr fantáziát, akkor
esetleg egy versenyhelyzet is kialakulhat. Aki lát benne fantáziát nyereséget is
elérhet. Ez az Önkormányzatnak még kedvezhet is, hiszen van mód, lehetőség
licitre. Természetesen tudja, hogy ez a terület közművekkel nincs ellátva, nincs
ott semmi, egy „megközelíthetetlen”, közúti kapcsolattal nem rendelkező terület.
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A nagyság valóban nagy. Bízzanak abban, hogy lesznek olyan potenciális
befektetők, akik látnak benne lehetőséget. Nem először próbálják a területet
értékesíteni, hiszen voltak már rá próbálkozások, de nem volt rá jelentkező. Most
ismételten megpróbálják, hátha még jól is jár az Önkormányzat.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Tulajdonképpen egy másik oldalát szeretné
ennek a kérdéskörnek megvilágítani. Eredetileg ennek a területnek a közelében,
- talán ez a terület is érintett volt, - tervezték a jégpályát. Azt tudja, hogy egy új
koncepció alapján voltak azóta közgyűlési döntések az Aréna melletti területtel
kapcsolatban, a jövőben esetleg megépítésre kerülő uszoda mellé kerül majd, ha
lesz hozzá forrás, meg elég akarat. Itt a másik problémának azt látja, hogy van
az Önkormányzatnak egy elképzelése a belső körgyűrű befejezésére, ahhoz a
terület kisajátítások megtörténtek. Attól ez milyen távol van, s később nem okoze ez komplikációt? Konkrétan ezt nem látja át, ebben kér segítséget, mert valahol
ott lesz az átkötő - ismeretei szerint - később zajvédelmi problémákkal, ha arra is
lesz forrás. Miniszterelnök úr annak idején erre is tett ígéretet, - ami azóta
visszavonásra került -, hogy ez a belső körgyűrű a völgyhíddal együtt megépül
majd és most nem látni, hogy a közeljövőben megvalósul-e, de az
Önkormányzatnak erre is tervezni kell. Abban kérne segítséget, hogy kell ezt
pontosan látni? Nem okoz-e később újabb problémát?
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: A második ábra egy szabályozási terv. Ha jól
látja, akkor ott van kiszabályozva ez a közeledési útvonal, az nem érinti a szóban
forgó ingatlan területét.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Közgyűlésig még megpróbál információkat
kérni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem lehetetlen, hogy akkor, amikor
a következő fordulóban kerül a Bizottság és a Közgyűlés elé ez az elidegenítés, a
már potenciális vevővel, akivel majd a sikeres pályázat útján szerződést köt az
Önkormányzat, akkor már a szerződésbe beleírhatnak ilyen bizonyos elemeket,
mint amit Képviselő úr említett, zajhatások, stb. Jogászok kitalálják, hogy legyen
benne ilyen kitétel, a vevőnek tudomással kell bírnia az esetleges zajhatások
keletkezéséről.
Scher Ágota irodavezető: A rendezési tervben ez a kiszabályozás fellelhető,
tehát ha valaki befektetési szándékkal kíván élni – vélelmezi, hogy először
megnézi, hogy a rendezési terv mire ad lehetőséget, milyen besorolása van,
annak birtokában fogja megvenni, hogy látja, hogy ott van egy kiszabályozás.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ennek ellenére javasolja, hogy
legyenek körültekintőek, inkább írják be, a későbbi gondokat megelőzve, nem
baj, ha benne lesz az adásvételi szerződésben.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Későbbi kártérítési pereket megelőzve.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Igen. Javasolja, hogy erre
figyeljenek oda majdan, amikor újból a Bizottság és a Közgyűlés elé kerül.
Javasolja Képviselő úrnak, legyen akkor is résen. Kerüljön bele már alapba, hogy
ha a későbbiekben gond van, akkor tudomással bírt róla.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

114/2017. (VI. 21.) határozata
„Döntés a Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz alatti ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, Tüzér utca 2166/1
hrsz alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. Bérleti szerződés jóváhagyása a Veszprém, 131 hrsz-ú –
természetben a Dózsa György u. 2. szám alatti –
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása
tárgyában
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 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

115/2017. (VI. 21.) határozata
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„Bérleti szerződés jóváhagyása a Veszprém, 131 hrsz-ú – természetben
a Dózsa György u. 2. szám alatti – önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan hasznosítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Bérleti szerződés jóváhagyása a
Veszprém, 131 hrsz-ú – természetben a Dózsa György u. 2. szám alatti –
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

9. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2016. évi
teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Polhammer Kálmán, a „VKSZ” Zrt igazgatója: Egy számjegy és egy évszám
elírás történt. A beszámoló 2. oldalának 2. sorában 280.407 GJ/év helyett a
208.402 GJ/év a megfelelő. Az 5. oldal utolsó bekezdés 2. sorában az évszám
2016. helyett 2015.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy érzékeli és látja a beszámolóból,
hogy valóban nagyon precíz, pontos képet ad, hogy milyen feladatokat hajtottak
végre. Igazán, ami neki talán az egészben egy kicsit „meglepő” az a kintlévőség,
ami 218 mFt összegű. Ő ezt egy elég komoly kintlévőségnek tekinti. Az a lépés
is, amit hivatalosan megtesznek, a melegvíz óráknak a leszerelése, az is esetleg
inspirálhatja a hátralékosokat, hogy minél előbb rendezzék hátralékukat.
Természetesen azt is kiolvashatják a beszámolóból, hogy milyen fejlesztéseket
hajtottak végre és gondolja, hogy nem ez az utolsó, hiszen van egy nagyobb
projekt is, a biofűtőmű, az is komolyan hozzájárul. A gázturbinánál nem annyit
vett igénybe a Kft, mint az előző évben, ez miért volt, mi ennek az oka,
következménye?
Polhammer Kálmán, „VKSZ” Zrt igazgatója: A gázturbinák és a fűtőmű egy
gázbeszerzésen van és az elmúlt gázévben nem úgy, mint korábban, - 20142015. évben - nem sikerült túl jó gázárat elérni. Az E.ON tulajdona a gázmű, úgy
döntött, hogy csak csúcsidőben szolgáltatott, egyébként 110-150 GJ között
kellett az éves szerződést teljesítenie, ez az intervallumon belül volt. Mivel a
költségeik többek voltak a tervezettnél, ezért igyekeztek nem az erőművet,
hanem a másikat használni, s így a rendelkezésre álló kazánokkal termeltek
többet. Talán egy kicsit jobban is jártak, mert a gáztámogatást,
távhőszolgáltatást olcsóbban tudják saját maguk előállítani esetenként. Ez nem
jelentett problémát. Az idei évben nagyon jó gázárat tudtak elérni, arra
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számítanak, hogy az éves átlag 150 GJ-t le tudják venni és egyébként 2022-ig
tart ez a szerződés, reményeik szerint addigra a biofűtőmű is üzemel majd.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy tűnik a beszámolóból, hogy
nyereséges az üzletág, gratulálnak hozzá és természetesen a jövőben is
hasonlóképpen járuljanak hozzá a „VKSZ” Zrt gazdasági eredményéhez. További
sikereket kívánnak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

116/2017. (VI. 21.) határozata
„Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt távhőellátási
közszolgáltatási tevékenységének 2016. évi teljesítéséről szóló
beszámoló jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2016. évi
teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

10.Tájékoztató
a
Kabóca
Bábszínház
és
Gyermek
Közművelődési Intézményt érintő belső ellenőrzésekről és
intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Mohos Gábor jegyző
Rompos Gabriella irodavezető: Az ellenőrzés megállapításait leírták. A Kabóca
Bábszínháznál folytattak két ellenőrzést. Nagyon pozitív elmozdulás történt az
Intézménynél. Az egyik vizsgálat a belső kontrollrendszer vizsgálata volt a
pénzkezelési folyamatokra tekintettel, a másik pedig a személyi kiadások
vizsgálata. Megfelelő minősítést adtak mind a két ellenőrzésre. Néhány kisebb
észrevételük, javaslatuk volt, amire az intézkedési tervet elkészítette az
Intézmény. Még három ellenőrzésük van folyamatba, ahogy a Bizottság is kérte,
ennek eredményéről tájékoztatást adnak. Még egy van a Kabóca Bábszínháznál,
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kettő pedig a Bóbita Óvodánál. Mind a három ellenőrzés június hónapban kerül
lezárásra.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon köszönik. Tisztelt Bizottság
megállapítható, hogy nem volt haszontalan az, hogy a Bizottság kicsit bővebben
tájékozódott és tájékoztatást kért az intézményekről. Látszik, hogy a Kabóca
Bábszínház helyes módon rendezi a belső ellenőrzésnek is tetszésnyilvánító
dolgokat. Még megnyugtatóbb, hogy a minősítés hatalmasat ívelt, megfelelő
minősítést kapott. Köszönik az intézménynek és a Belső Ellenőrzési Irodának is,
hogy ezt megtették és várja a Bizottság a további tájékoztatást.

A tájékoztatót a Bizottság tudomásul vette.

11.Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet,
valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési
szervek
közötti
munkamegosztási
megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő: Scher Ágota irodavezető
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon precízen, pontosan leírták,
hogy mi a feladat és mi a munkamegosztási megállapodás tárgyköre.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

117/2017. (VI. 21.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet, valamint a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkamegosztási
megállapodásainak jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
8.§ 2. pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta ”a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint a gazdasági szervezettel nem
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rendelkező
költségvetési
szervek
munkamegosztási
megállapodásainak
jóváhagyásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási
Integrált Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást a Határozati
Javaslat 1. mellékletében foglalt tartalommal.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 2. mellékletében foglalt
tartalommal.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 3. mellékletében foglalt
tartalommal.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és az Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 4. mellékletében foglalt
tartalommal.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 5. mellékletében foglalt
tartalommal.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 6. mellékletében foglalt
tartalommal.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 7. mellékletében foglalt
tartalommal.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Intézményi Szolgáltató
Szervezet és a „Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
közötti munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 8.
mellékletében foglalt tartalommal.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
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Szolgáltató Szervezet és a Agóra Veszprém Művelődési Központ közötti
munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 9. mellékletében foglalt
tartalommal.
10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást a Határozati Javaslat 10.
mellékletében foglalt tartalommal.
11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Művészetek Háza közötti munkamegosztási
megállapodást a Határozati Javaslat 11. mellékletében foglalt tartalommal.
12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Laczkó Dezső Múzeum közötti munkamegosztási
megállapodást a Határozati Javaslat 12. mellékletében foglalt tartalommal.
13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja
Szolgáltató Szervezet és az Eötvös Károly
munkamegosztási megállapodást a Határozati
foglalt tartalommal.

Pénzügyi és Költségvetési
az Veszprémi Intézményi
Megyei Könyvtár közötti
Javaslat 13. mellékletében

A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a Bizottság döntéséről a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:

2017. június 30.

Felelős:

Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

A végrehajtás
irodavezető

előkészítéséért

felelős

köztisztviselő:

Scher

Ágota

10.Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút
Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és
Kádárta városrészeken fekvő út funkciójú ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
végleges megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

118/2017. (VI. 21.) határozata
„Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta városrészeken fekvő
út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerüléséhez szükséges végleges megállapodás megkötéséről”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a
Magyar Közút Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta
városrészeken fekvő út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerüléséhez szükséges végleges megállapodás megkötéséről” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat
elfogadását.

13.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2017. II. félévi munkatervének meghatározása
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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

119/2017. (VI. 21.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. II.
félévi munkatervének meghatározása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. II. félévi munkatervének meghatározása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
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megtárgyalását
elfogadását.

és

az

előterjesztéshez

tartozó

határozati

javaslat

14.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 2017. II. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

120/2017. (VI. 21.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságának 2017. II. félévi munkatervéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a Bizottság 2017. II. félévi munkatervét az 1. sz.
mellékletben leírtak szerint elfogadja.
A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
Határidő:

2017. június 29.

Felelős:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Heinbach Anikó
bizottsági referens
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14,56 órakor bezárta, egyben minden jelenlévőnek jó pihenést, erőt,
egészséget, jó feltöltődést kívánt a nyár folyamán.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Dr. Strenner Zoltán
a Bizottság tagja
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