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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2017. november 15-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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A Bizottsági ülésen részt vettek:
Némedi Lajos
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Fábián József
Lamos Péter
Dr. Józsa Tamás
Kovács Zoltán
Angyal Éva
Prém József
Herendi Gábor
Szathmáryné Tóth Patrícia
Perlaki Claudia
Heinbach Anikó

alpolgármester
irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
VEINSZOL igazgatója
irodavezető
kabinetfőnök, irodavezető
irodavezető
irodavezető
irodavezető
Veszprém TV Kft felelős-szerkesztő
„VKSZ” Zrt igazgatója
csoportvezető
jegyzőkönyvvezető

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Hiányzik Halmay György, aki előre bejelentette távollétét,
valamint Darvas Bence, aki a mai nappal lemondott bizottsági tagságáról. Mai napon
az 5. napirendi ponthoz tartozó, „A köznevelési intézményekben alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztés
lecserélésre került, mivel a táblázatokban az összegek a kerekítés szabályainak
megfelelően kerültek feltüntetésre. A Bizottság a Lejárt határidejű határozatokról
készült jelentéssel kezdi munkáját. Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel az

előterjesztéssel kapcsolatban, kéri jelenlévőket foglaljanak állást a határozati
javaslatról.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

167/2017. (XI. 15.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 166/2017. (X. 18.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kérte a Bizottság jelenlévő tagjait
foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

168/2017. (XI. 15.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. november 15-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. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

3. A helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester
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szóló

4. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

5. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és
az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem
magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

6. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

7. Döntés a Veszprém TV Kft-vel közszolgáltatás ellátása tárgyában kötött
megállapodás felülvizsgálatáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő műalkotások gondozásával összefüggő
döntések jóváhagyása
A.) Beltéri műalkotások munkacsoport beszámolója a 2017. évben elvégzett
munkáról
B.) Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozása
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

9. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött közfeladat-ellátásról
és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
10. Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási
szerződések jóváhagyása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

11. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Kádárta településrészi orvosi
rendelő felújítása tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
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12. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi
Evangélikus Egyház között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
13. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

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.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

169/2017. (XI. 15.) 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:

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Bóbita Óvoda támogatása:
(karácsonyi rendezvény költségeire)
4. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft
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6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Gyalogátkelőhely tervezésére:
(Ady E. u.- Kabay u. kereszteződésében)
6. sz. vk. összesen:

900.000.- Ft
900.000.- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
Nyomtatás költségeire:
(ifjú polgárőrök rendezvény nyomtatványai)

24.000.- Ft

2.
Agóra VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

40.000.- Ft

8. sz. vk. összesen:

64.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzésére:
2.
Egry utcai Óvoda támogatása:
(karácsonyi rendezvény költségeire)

50.000.- Ft
100.000.- Ft

3.
Ördögárok utcai bölcsőde támogatása:
(Mikulás napi rendezvény költségeire)

50.000.- Ft

9. vk. összesen:

200.000.- Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Agóra VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
10. sz. vk. összesen:

30.000.- Ft
30.000.- Ft

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
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2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Látszik az előterjesztésből, hogy
számos plusz bevételi forráshoz jutott az Önkormányzat. Az intézményi bevételek
tekintetében igaz, hogy plusz intézményi bevétel van, de írja az előterjesztés,
hogy több intézménynél az előirányzatok nem igazán teljesülnek. Hogyan, miként
látják ezt a Pénzügyi Iroda szemszögéből? A másik kérdése, hogy elég komoly
összeget különítenek el, közel 55 millió forintot a jubileumi jutalom és felmentési
idő tekintetében. Ez hány főt érint az elkövetkezendő időszakban? A nagyságrend
miatt érdekelné.
Scher Ágota irodavezető: Az intézményi működési bevételek csökkennek 5
millió forinttal. Ez igazából 2 intézményt érint, az Egry úti Óvodát és a Bölcsődét.
A kiadások is ezzel párhuzamosan csökkennek, elsősorban az étkezést
igénybevevők számának a változása miatt. Ez tehát nem okoz költségvetési
egyensúlyi problémát az intézménynél, mert a kiadás lényegesen magasabb,
mint amennyi bevételt realizálni lehet, de annyival csökkentették a kiadásokat is,
mint a bevételeket. Azt nem tudja megmondani, hogy a jubileumi jutalom és
felmentési idő hány főt érint. A tervezés időszakában még tudta, hogy amit a
céltartalékba tettek az hány főnek a nyugdíjba vonulása miatti felmentési idejére
és jubileumi jutalmára vonatkozik, de most nem tudja megmondani. Utána néz
és tájékoztatni fogja a Bizottság tagjait.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Magát a költségvetést stabil lábakon
álló költségvetésnek ítéli, látja benne a megfelelő gazdálkodást. Kérdése a
számok nagyságrendjére vonatkozott.
Scher Ágota irodavezető: Ezek fedezete rendelkezésre állt, mert céltartalékba
volt, és amikor aktuálissá válik, akkor kerül oda, ahhoz az intézményhez, ahol a
kifizetés történik.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

170/2017. (XI. 15.) határozata
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a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének
módosítása” 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” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

3. A helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: 10 millió forint, ami most plusz bevételként
kerül betervezésre a közterületen lévő hirdetőfelületekkel kapcsolatosan. Nem
biztos, hogy jól emlékszik ez éves szinten m2-ként 12.000.- Ft, ami tervbe van
véve. Ez Veszprém területén hány különböző céget fog érinteni?
Prém József irodavezető: Négy céget fog érinteni jelen pillanatban.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Azt is meglehet tudni, hogy ki a
legnagyobb? Nem tudja most megnevezni a nemrégen felállított
hirdetőoszlopoknak a tulajdonosát, de azt tudja, kihez köthető. Itt lakik az Óváros
téren a tulajdonos. Őt mekkora részben érinti ez?
Prém József irodavezető: Nem olyan nagy részben. Azért itt bizonyos, az adózás
rendjébe foglaltakat figyelembe kell venni, az adózóknak az adóztatási adatait
tiszteletbe kell tartani.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Ezért kérdezett ő is óvatosan.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az Adóirodának titoktartási kötelme
van.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Becsülni lehet dolgokat, név nélkül
rákérdezni …
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: A nem közterületi reklámhordozó 0.- Ft/m2. A
kérdése arra vonatkozik, hogy ha haladnak a Vasútállomásról a külső körgyűrűn a
Haszkovó felé, akkor jobboldalon, magántelkeken vannak reklámtáblák, azok
adóznak, vagy nem adóznak?
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Prém József irodavezető: Mivel nem közterületen vannak, - ebbe beletartozik
minden egyéb vállalkozás területe, magánszemély területe, akár még olyan
szántó is, ahol magánszemély a tulajdonos – így nulla forint.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretné kiemelni, hogy talán a
legfontosabb eleme az előterjesztésnek az a magánszemélyek kommunális
adójának csökkentése címet viseli. A 65 év feletti egyedülálló veszprémi
polgároknak nyújtanak ez által segítséget. Az előterjesztés is írja, hogy ez
megközelítően 5 millió forint adóbevétel kiesést jelent, ennyivel járul hozzá az
Önkormányzat a 65 év felettiek kommunális adójához és természetesen ennek
maximálisan örülnek. Köszönik Alpolgármester Asszonynak, hogy ezt ily módon az
Adóirodával együtt előkészítették, remélik, hogy támogatják az előterjesztést a
Bizottságok és a Közgyűlés.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

171/2017. (XI. 15.) határozata
„A helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

módosítása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

4. Döntés a Veszprém TV Kft-vel közszolgáltatás ellátása
tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

172/2017. (XI. 15.) határozata
a „Döntés a Veszprém TV Kft-vel közszolgáltatás ellátása
tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém TV Kft-vel
közszolgáltatás ellátása tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

5. A települési támogatás keretében nyújtott szociális
ellátásokról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti 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 rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

173/2017. (XI. 15.) határozata
„A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A települési támogatás keretében nyújtott
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretne visszatérni a 3. napirendi
ponthoz. Javasolja, kérjék fel Jegyző urat, hogy a következő bizottsági ülésen
tájékoztassa a Bizottság tagjait az adóbevételek állásáról és azok előirányzatairól.
Jelezné a Bizottság számára, hogy Irodavezető úr átadott neki egy kimutatást erről,
de ezt így nem tudják megtárgyalni. Önálló napirendi pontként a következő bizottsági
ülésen szeretné, ha tárgyalnák. Javasolja egy határozati javaslat elfogadását,
miszerint a következő bizottsági ülésre kerüljön ez be és a Bizottság tekintse azt át.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

174/2017. (XI. 15.) határozata
a 2017. évi adóbevételekről szóló tájékoztatóról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága felkéri Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy
tájékoztassa a Bizottságot a 2017. évben eddig befolyt adóbevételekről, azok
előirányzatáról.
Határidő:
Felelős:

2017. decemberi Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülés
dr. Mohos Gábor jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Prém József
az Adóiroda vezetője

6. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
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.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

175/2017. (XI. 15.) határozata
„A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermek-étkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
előterjesztésről

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

7. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység
egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Némedi Lajos alpolgármester: Legutóbbi Közgyűlésen adott tájékoztatót a
„VKSZ” Zrt a köztemetők üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenység egyes
kérdéseiről, a 2016. évi eredményről. Tudja azt, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság ülésén is ez téma volt. Teljes joggal többen
észrevételezték, hogy bizony azok az adatok, azok a számok nem igazán
kedvezőek és ez tulajdonképpen elfogadható, s ő is egyetért ezzel. Pont ebből
kifolyólag nem tettek javaslatot a lakossági terhek emelésére, díjemelésre
bizonyos hiányosságok, különbségek kompenzálására, hanem nagyon
határozottan, Polgármester úr egyetértésével azt kérték Vezérigazgató úrtól,
hogy tekintse át ezt a tevékenységet és a több éves tapasztalat alapján, számok
alapján készítsen egy összeállítást záros határidőn belül. Szeretné majd ennek
eredményéről a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot tájékoztatni. Ennek
ismeretében kéri, hogy az előterjesztést fogadja el a Bizottság és javasolja
elfogadásra a Közgyűlésnek. Egyébként minden év végén kötelező ezeknek a
díjtételeknek a felülvizsgálata, ennek tesznek most eleget és ennek keretében
nem javasolják a temetési térítési díjak emelését 2018. évben.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni Alpolgármester úr gondos
eljárását abban is, hogy valóban méltányolta a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság azon kérését, miszerint a gazdasági társaságnak éveken át tartó
mínuszos eredményét mindenképpen felül kell vizsgálni. Természetesen köszönik
azt is, hogy 2018. évben nem lesz díjemelés a temetési tevékenység
tekintetében. Ez is egy, idéző jelbe tett örömteli előterjesztés, hiszen azokat a
hozzátartozókat, akiknek amúgy is elég nehéz hozzátartozójuk elvesztése még
nem sújtják plusz anyagi kiadásokkal. Köszönik Alpolgármester úrnak a pozitív
előterjesztést.
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

176/2017. (XI. 15.) határozata
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A köztemetők üzemeltetéséről és a
temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött
közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítása
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Kovács Zoltán irodavezető: Elnézést kér, nem tájékoztatta Alpolgármester urat
arról, hogy két elírás van az előterjesztésben. Az összes feladatot idén februártól
a Városüzemeltetési Iroda felügyeli, s két helyen bent maradt a Városfejlesztési
Iroda, ez értelemszerűen javításra kerül.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közgyűlésig ez megtörténik?
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Kovács Zoltán irodavezető: Igen
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszönik az észrevételt, ez fontos
helyreigazgatás volt.
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

177/2017. (XI. 15.) határozata
„A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött közfeladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt-vel megkötött közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

9. Az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
műalkotások
gondozásával összefüggő döntések jóváhagyása
A.)
Beltéri műalkotások munkacsoport beszámolója a
2017. évben elvégzett munkáról
B.)
Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozása
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közjóléti Bizottság ülésén már
dicséretet kapott a munkacsoport, hiszen talán most van az az időpont, amikor
nyugodt szívvel mondhatják azt, hogy teljes körű képet látnak a beltéri
műalkotások és a majdani köztéri műalkotások számbavétele tekintetében és
valóban nagyon fontos és mélyreható munkát végeztek el az intézmények és
maga a munkacsoport is, hiszen ezt valakinek össze is kellett fogni. Köszönik
Alpolgármester Asszonyon keresztül azoknak, akik ebben részt vettek.
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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 „A” határozati javaslattal
kapcsolatban, mely az önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások gondozásával
összefüggő döntések jóváhagyásáról, a Beltéri műalkotások munkacsoport
beszámolójának elfogadásáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

178/2017. (XI. 15.) határozata
„Az önkormányzat tulajdonában lévő műalkotások gondozásával
összefüggő döntések jóváhagyása A.) Beltéri műalkotások
munkacsoport beszámolója a 2017. évben elvégzett munkáról
B.) Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozása” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az önkormányzat tulajdonában lévő
műalkotások gondozásával összefüggő döntések jóváhagyása A.) Beltéri
műalkotások munkacsoport beszámolója a 2017. évben elvégzett munkáról B.)
Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslat elfogadását, mely az
önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások gondozásával összefüggő döntések
jóváhagyásáról, a Beltéri műalkotások munkacsoport beszámolójának
elfogadásáról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó
„B” határozati javaslattal kapcsolatban, mely az önkormányzati
tulajdonban lévő műalkotások gondozásával összefüggő döntések jóváhagyásáról,
a Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozásáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

179/2017. (XI. 15.) határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások gondozásával
összefüggő döntések jóváhagyásáról, a Köztéri műalkotások
munkacsoport létrehozásáról szóló „B” határozati javaslatról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B” határozati javaslatot, mely az
önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások gondozásával összefüggő döntések
jóváhagyásáról, a Köztéri műalkotások munkacsoport létrehozásáról szól. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a „B” határozati javaslat elfogadását.

10.Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó
feladat-ellátási szerződések jóváhagyása
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 1. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzeteire
kötendő feladat-ellátási szerződésről szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

180/2017. (XI. 15.) határozata
„Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó feladatellátási szerződések jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az egészségügyi alapellátás fogorvosi
körzeteire vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 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
előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási
szerződésről szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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181/2017. (XI. 15.) határozata
az egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire kötendő
feladat-ellátási szerződésről szóló 2. sz. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az előterjesztéshez tartozó 2. határozati
javaslatot, mely az egészségügyi alapellátás ifjúsági-fogorvosi körzeteire kötendő
feladat-ellátási szerződésről szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a 2.

határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire kötendő feladat-ellátási
szerződésről szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

182/2017. (XI. 15.) határozata
az egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire kötendő
feladat-ellátási szerződésről szóló 2. sz. határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az előterjesztéshez tartozó 3. határozati
javaslatot, mely az egészségügyi alapellátás gyermek-fogorvosi körzeteire
kötendő feladat-ellátási szerződésről szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
a 3. határozati javaslat elfogadását.

11.Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához a Kádárta településrészi orvosi rendelő felújítása
tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Június végén éppen ebben a témakörben
egy sajtótájékoztatót tartott Alpolgármester Asszony, akkor 33 millió forintról
beszélt egészen konkrétan, hogy akkora pályázati támogatásban reménykedik. Itt
körülbelül a duplája van a tervek szerint. Miből adódik ez az eltérés?
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Lamos Péter irodavezető: Az összeg emelkedésének javarészét a hazai
gazdasági környezet okozza. Olyan ütemben emelkednek az építőipari
anyagárak, hogy lassan azt kell mondani, 6-7 hónap leforgása alatt 20-30 %-os
áremelkedés jelentkezik a piacon és egyszerűen nem bírnak kapaszkodni a
számokat látván. Amikor készült az Integrált Települési Program, akkor még nem
voltak végleges tervek, tulajdonképpen még a felhívások sem voltak véglegesek.
Érti ezalatt, hogy a támogatható tevékenységek körét később szabályozták le,
hogy mire költhetnek és mire nem, így jelenik meg az önrész is ebben a
projektben. Amikor elkészültek a kiviteli tervek, akkor a tervezői
költségbecslésből indultak ki és ezeket a számokat hozták tovább a pályázatba.
Ezt a kettős magyarázatot tudja adni az emelkedésre.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Annak mélységesen örülnek, hogy
Kádárta, mely Veszprém részét képezi egy komoly fejlesztésben részesül, hiszen
egy alapellátási intézmény fog ez által megújulni. Drukkoljanak, hogy így legyen.
Sok sikert kívánnak hozzá.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Számolt. Irodavezető úr 6-7 hónap alatt
- júniustól még nem telt el annyi -, 20-30 %-os emelkedésről tett említést, 33nak a 67 a duplája.
Scher Ágota irodavezető: Ennek a projektnek az indítása nem az utolsó pár
hónapban történt, tehát amikor maga a tervek elkészültek, akkori árakon történt
meg a tervezői költségbecslés és ahhoz képest ez csak az utóbbi hónapoknak a
30 %-a durván, de van, ahol ennél lényegesen több az áremelkedés. Ez egyrészt
a bérek emelkedéséből adódott, hiszen hiányszakma lett lassan már majdnem
minden területe az építőiparnak, másodszor pedig valóban az építőanyag árak is
ugyanilyen módon felmentek. Van, ahol 20-30 %-kal, ahol csak a bérek
jelentkeznek, de ahol a kettőnek együttes hatása van, mert pl. korábban nem
volt lekötve előzetes megrendelés vagy egyéb alapján, ott ennél lényegesen
drasztikusabb áremelkedéssel találkozhatnak. Szinte majdnem mindegyik
közbeszerzési munkacsoport azzal telik el, hogy azt mérlegelik, hogy ezek az
ajánlatok mitől ilyen drágák.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Egy pillanatig sem merült fel benne, hogy a
Hivatal a háttér munkát nem kívánlóan végezte, épp ellenkezőleg, azt gondolja,
hogy nagyon alapos tervezés folyt. A problémának azt tartja, hogy mivel ez a
Kádártaiaknak nyilván fontos, elhangzott egy összeg is, szerinte az teljesen
felesleges volt akkor. Számára már akkor, amikor olvasta a hírekben, akkor is
világos volt, hogy ez akkor lesz 33 millió forint, amikor ő kacsalábakat tud a
családi háza alá rakni. Szerinte mire vége lesz, többe fog kerülni. S valahol az
ember figyel arra is, hogy a közpénzeket mire és hogyan költik el. Maga a
fejlesztés fontos a számára, de éppen a Közgyűlésen arról is beszél majd, hogy
vajon indokolt volt-e mondjuk a Kádártai Faluházba átvinni. Tudja, ismeri a
részleteket. Irodavezető urat is bombázta a nyáron ezzel kapcsolatos
kérdésekkel, ezeket a vitákat nem akarja itt lefolytatni.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem szabad arról sem elfeledkezni,
kettő óvoda is a közbeszerzésen bukott el, hogy nem tudta az Önkormányzat
indítani, mert fedezethiányossá váltak. Sajnos eljutott a kivitelezés odáig, hogy
megkérik az árát. Valahol nem gond, de a fedezet az Önkormányzat számára
gondot jelent, mert fedezet nélkül nem lehet megoldani feladatot.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Ez az, ami őt is egy kicsit feszélyezi, mert
most be is zárták Kádártán átmenetileg az orvosi rendelőt és erről levelezett ő
Józsa úrral, erre célzott, hogy ez pontosan, hogy történt és miért történt a nyár
folyamán. Őt az zavarja, hogy ha itt is valami hiba csúszik a számításba, nem
lesz a megígérteknek megfelelően legkésőbb jövő nyáron meg ez az orvosi
rendelő, az a Kádártaiknak probléma. Erről beszél ő.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Maximálisan egyetértenek, gondolja,
hogy a Hivatal készen áll és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez
rendben legyen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

183/2017. (XI. 15.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1. kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.6.1. kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához a Kádárta településrészi orvosi rendelő felújítása tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

12.Döntés Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata és a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház
között
létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az Egry Óvoda is csúszott, bízzanak
benne, hogy ez az időpont, amit most bekalibrált mindenki magának, az meg tud
valósulni. Nagyon szurkolnak azért, hisz körzetéhez tartozik az Egry úti Óvoda,
nagyon jól tudják az állapotát. Semmit nem akarnak már költeni rá, hiszen el
szeretnék bontani. Mindenki készenlétben áll és bízzanak benne, hogy valóban
sikeres beruházás lesz. Mindenképp javasolja a Bizottság számára, hogy
támogassa a két fél között létrejövő haszonkölcsön szerződés módosítását.
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 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

184/2017. (XI. 15.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata és a
Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött haszonkölcsön
szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú város
Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14,45 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Dr. Strenner Zoltán
a Bizottság tagja
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