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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Kérte a Bizottság jelenlévő tagjait foglaljanak állást a
napirenddel 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

15/2018. (II. 14.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. február 14-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. A.)
B.)
C.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

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

Porga Gyula polgármester

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

Porga Gyula polgármester
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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 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő:

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

7. A Veszprém, 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő Településrendezési
szerződést érintő jogutódlásról és szerződés átruházásról szóló megállapodás
jóváhagyása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

8. Döntés a 2018. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

9. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági,
valamint
az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs a „VKSZ” Zrt vezérigazgatója
10. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek
nappali ellátásáról 2017. évben
Előterjesztő:

Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök

11. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előterjesztő: Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
12. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek
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bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Egy rövid kiegészítése lenne. A kiküldött anyaghoz
képest a rendelet 3. §. /2/ bekezdésében a személyi juttatások és a dologi
kiadások között egy számelírás történt az egyik javára a másik kárára. Ez 295
eFt-ot jelent, ennyivel magasabb a személyi juttatás, pontosan 4.011.168 eFt és
ennyivel alacsonyabb a dologi kiadás 4.893.721 eFt. Ez egy intézményt érint, ez
a Könyvtár, ezt a többi mellékleten is át kellett vezetni. Kéri, hogy ennek a
változásnak a tükrében tárgyalja meg a Bizottság az előterjesztést.
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, figyelembe véve
Irodavezető Asszony szóbeli kiegészítését.
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

16/2018. (II. 14.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017.
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság a
szóbeli kiegészítést figyelembe véve javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

2. A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotása
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B.) Döntés
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
foglalkozás
egészségügyi
szolgáltatás
ellátásával
kapcsolatosan
C.) Döntés
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
munkaés
tűzvédelmi
feladatok
ellátásával
kapcsolatosan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Rövid kiegészítése lenne. A költségvetés összeállítása
során több elv megfogalmazódott, többek között, hogy olyan költségvetés
készüljön, ahol a bevételek meglehetős biztonsággal teljesíthetők, tehát alacsony
kockázata legyen. Úgy gondolja, ezt vissza is tükrözi az előterjesztés, hiszen hitel
felvétele nélkül lehet a 2018. évi fejlesztési kiadásokat finanszírozni. A másik,
hogy minden törvényi kötelezettségnek eleget tudjon tenni az Önkormányzat, a
működés során biztosítani tudja a minimál bér és a garantált bér bérminimum
növekedéséhez kapcsolódó kötelezettségeket, a dologi kiadások területén se
legyenek fennakadások, tehát a zavartalan és biztonságos működés feltételei
adottak legyenek. A következő elv az volt, hogy azok a Területi Operatív
Program, illetve Modern Városok Program keretében megpályázott és elnyert
beruházások a tervezettnek megfelelő ütemben tudjanak folytatódni. Miután az
elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy a közbeszerzési eljárások folyamán az
építőiparban bekövetkezett jelentős árváltozások miatt több esetben önrészt is
kellett biztosítani ezekhez a beruházásokhoz, hogy ez 2018. évben különösebb
problémát ne jelentsen, ezért már eleve a tervezés során a céltartalékba is
beterveztek egy összeget. A kötelező feladatokon túl arra is figyelt a város
vezetése, hogy azok a megszokott programok, rendezvények, amiket a város
elfogadott és megszeretett azoknak a finanszírozásával se legyen probléma, ezért
az előterjesztés természetesen tartalmazza ezeknek a sport és kulturális
egyesületeknek, fesztiváloknak a fedezetét is és új elemként beépült az eddigi
kulturális kínálatbővítés helyett az amatőr együttesek támogatása, amire szintén
valami pályázati rendszer kerül kidolgozásra. Tavalyi év folyamán meg kellett
emelni a nyugdíjas szervezetek támogatását, hiszen olyan nagy igény
jelentkezett, itt a költségvetésben már a tavaly megemelt szintű előirányzatot
szerepeltetik, illetve egyre több olyan jelzés érkezett elsősorban az állatvédők
részéről, hogy az állatmenhelyek körülményei nem igazán tudják biztosítani azt a
szükséges feltételrendszert, ami az állatok átmeneti elhelyezéséhez szükséges
lenne, ezért egy kisebb összeggel pályázati alap is bekerült a költségvetésbe,
hogy ezeken a feltételeken tudjanak javítani. Természetesen a másik legnagyobb
kör az az intézményi költségvetési kör volt. A Közalkalmazotti Érdekegyeztető
Tanácson való egyeztetésen is sikerült megállapodni oly módon, hogy olyan
ígéret hangzott el, miszerint legkésőbb május végéig megvizsgálja az
Önkormányzat vezetése, hogy a 7 eFt nettó cafetéria összeget lehet-e valamilyen
mértékben emelni. Két intézményi csoport területén van létszámbővítés a
költségvetésben. Az egyik a Könyvtár, amelyiknek az állami támogatása is
emelkedett, de területi ellátási kötelezettsége is van bizonyos feladatok
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tekintetében a Könyvtárnak, itt egy 8 fős létszámbővítés van. Az óvodák
területén egy 6 fős létszámbővítés, amire azért került sor, mert majdnem minden
óvodából jelezték a vezető óvónők, hogy egyre több olyan kisgyerek kerül be az
óvodai körbe majd minden csoportba, akik a viselkedésükkel zavarják társaik
szellemi és testi épségét, azonkívül természetesen megnehezítik az ott folyó
nevelőmunkát is, ezért van ez a 6 fő, hogy minden körzeti óvodában legyen egy
olyan óvodapedagógus, aki kiemelten tud ezekkel a problémás gyerekekkel
foglalkozni. Van még egy harmadik kör, ahol várhatóan majd az év folyamán
történik létszámbővítés, ez a Családsegítő Központ, aki a Társuláson keresztül
látja el a feladatot. Itt is jogszabályi feladatbővülés következik be, előreláthatólag
szeptember 1-től kell plusz 10 főt alkalmazni az intézménynek, ennek a részletei
még nem teljesen ismertek, a most ismert személyi és tárgyi feltételeihez
szükséges fedezeti részt is a céltartalékba javasolták megtervezni. Köszöni, ennyi
lett volna a kiegészítése.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Természetesen mielőtt a
költségvetéssel
kapcsolatos
kérdéseket,
észrevételeket,
véleményeket
elkezdenék, jelezné a Tisztelt Bizottság számára, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságnak van egy véleményezési feladata. A bizottsági
tagoknak előzetesen kiosztásra került a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
véleménye, erről is kell majd dönteni, ad majd egy kis időt, hogy át tudják
tanulmányozni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Politikai véleményt a költségvetéssel
kapcsolatban itt nem kíván mondani, mivel ez egy szakmai bizottság, majd jövő
héten a Közgyűlésen, de egy-két gondolatot mondana. Őt az érdekelné, - amire
Irodavezető úrhölgy is kitért -, hogy nőtt a létszám az Önkormányzat által
működtetett intézményekben, ha szerény mértékben is, de látni, hogy a
közfoglalkoztatottak létszáma is változik. Ezzel kapcsolatban szeretne érdeklődni,
hogy például a Laczkó Dezső Múzeumnál lecsökken a közfoglalkoztatottak
létszáma 30-ról 13 fővel 17 főre, igaz van létszámnövekedés is 8 fő. Lehetne
tudni valamit arról, hogy a közfoglalkoztatottakkal átlagosan mi fog történni?
Scher Ágota irodavezető: Pontosan a Múzeum esetében a korábbi
közfoglalkoztatottakat, - akiknek tartana még a közfoglalkoztatása, lehetőség
lenne a jogviszony folyatatására - beiskolázták, emiatt kellett ezt a technikai
jellegű megoldást alkalmazni, hogy addig se okozzon zavart az intézménynél az
ellátás. Ez elsősorban a teremőröket érintette, más munkaköröket is, de
legnagyobb gondot a teremőrök foglalkoztatása jelentette, ott voltak zömében
közfoglalkoztatottak. Nyilván, ha ennek a tanfolyami időszaknak vége van, akkor
vissza tudnak ide térni vagy más alkalmazottakkal kell ezt a feladatot ellátni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Köszöni a választ. Azért is tartotta
fontosnak, mert összesen 50 fő a közfoglalkoztatottak száma és abból ez egy
jelentős változásnak tűnik, összességében 15 fő csökkenés történik, ezért
kérdezte.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Több pozitív elemet is tartalmaz a
2018. évi költségvetés, de a Bizottság véleményében ez megfogalmazódik.
Irodavezető Asszony is természetesen nagyon precízen, pontosan elmondta a
2018. évi változásokat. Arról is szót kellene talán ejteni, hogy az óvodák
tekintetében a bérjellegű kifizetések emelkedése a pedagógusi életpálya modell
kapcsán tovább folytatódik. Természetesen az átlagbér alapú támogatáshoz
kiegészítő támogatás fog járulni, plusz az óvodák tekintetében a működtetésben
is változás lesz, a 80.000.- Ft/fő 81.500.- Ft-ra fog 2018. évben változni.
Köszönik Jegyző úrnak is, akit az óvodavezetők kerestek meg azzal, hogy az
óvodákban a gyermekállományba volt, van negatív kapcsolódás, mert olyan
gyermekek vannak sajnálatos módon egyes óvodákban, akikkel az óvónők
egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Egy csoportba elég nagy gondot jelent,
amikor egy olyan gyerek van, akivel hirtelen nem lehet mit kezdeni, ezért ezt
mindenképp meg kellett oldani, hiszen a szülők felháborodása is elég nagy volt.
Köszönik, hogy ez rendezésre kerül, ez is egy nagyon fontos dolog. Arról sem
szabad elfelejtkezni, hogy 2018. évben a gyermekétkeztetés ingyenes köre is
bővülni fog, köszönve természetesen az állami költségvetésnek, de a városi
költségvetés is biztosít egy olyan jellegű forrást, hogy azok, akik a törvényi
előírásoknak nem felelnek meg, azok a gyermekek is kaphassanak a szünidőben
étkezést, de természetesen ezt a város költségvetése fogja biztosítani. A
bölcsődékben is természetesen a felsőfokú végzettségű óvónőknek a támogatása
és bérezése biztosított. Amit a FIDESZ frakció megfogalmazott, hogy 2018.
évben a kulturális egyesületek, állatvédők, sporttámogatások és nyugdíjasok
plusz támogatása valósuljon meg, az a költségvetésben valóban visszaköszön. A
2018. évi költségvetés egyértelműen olyan nagyságrendű fejlesztést tartalmaz,
- nyugodt szívvel mondhatja -, amit ez idáig még nem hiszi, hogy egyetlen egy
költségvetés is tartalmazott, ami meghaladta a 10 milliárd forintos
nagyságrendet, ezért nyugodt szívvel mondhatják azt, hogy valóban a jövőt
kívánja építeni ez a költségvetés, a jövő költségvetése. Bízik abban, hogy azok az
eltervezett feladatok, amelyek benne foglaltatnak a költségvetésben azok
maradéktalanul teljesülnek. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy az
Önkormányzat egyéb bevételei azért hektikusak, hiszen a nagyobb bevételek az
adóbevételekhez kapcsolódnak, ezek három időszakban jelentkeznek, de
természetesen, ahogy Irodavezető Asszony elmondta a stabilitás a 2018. évi
költségvetésben egyértelműen biztosított.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Meg szeretné kérdezni, - látva, hogy majd
a későbbi napirendi pontokban szóba is kerül -, hogy a „VKSZ” Zrt milyen
városüzemeltetési feladatokat lát el? Ez éves szinten milyen jelentős költségeket
jelent? Tudva persze azt is, hogy a város tulajdonában lévő cégről van szó, nem
gondolkodott-e el azon a költségvetést készítő többség, hogy hosszú távon ez
nem feltétlenül csak pozitív gyakorlatokat fog hozni? Neki személy szerint van
egy érzése, hogy túl költséges az, ahogy néha ellátják a városnak ezeket a
szolgáltatásokat, és ha lenne egy egészségesebb verseny, akkor talán egy kicsit
olcsóbban is meg tudnák ezeket a dolgokat oldani. Az ember ránéz ennek az
összegnek a végére, akkor megborzad tőle. Tudja, hogy nagyvárosban élnek,
sokféle közfeladatot kell velük elláttatni, de ezen történt-e bármiféle
gondolkodás, ez érdekelné.
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Scher Ágota irodavezető: Minden évben van egyeztetés a „VKSZ” Zrt-vel a
feladatok nagyságrendjét illetően, ahol természetesen bemutatják azt is, hogy
milyen költségelemek merülnek fel ezeknél a tételeknél és akkor, amikor ez az
egyeztetés zajlik, természetesen megfogalmazódnak azok az észrevételek is ahol
adott esetben mondjuk hatékonyabban lehetne ellátni a feladatokat és a
finanszírozást is megpróbálják ehhez igazítani. Azt viszont el kell mondani, hogy
abban az esetben, ha nem az Önkormányzat saját cége látja el ezeket a
feladatokat, hogy egyrészt van in house, ami azt jelenti, hogy nem kell
közbeszerzést kiírni. Lehet azt mondani, hogy ez esetleg nem a versenyt
szolgálja, de a másik és ez a fontosabb, - talán emlékszik rá Képviselő úr -, hogy
két évvel ezelőtt megfuttatták az Adóhatóságon keresztül azt a fajta elképzelést,
hogy miután itt közfeladatokat lát el, ehhez kapcsolódó bevétele sem képződik a
„VKSZ” Zrt-nek, így nem szolgáltatási díjként, hanem támogatásként kapja a
pénzt. Itt mindenképp van egy 27 %-os megtakarítás a korábbihoz viszonyítva.
Azt gondolja, hogy összességében megpróbálnak a két elv együttes
érvényesülésének valahol teret biztosítani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Természetesen, amikor az ember a
számokat nézi, akkor valóban úgy van, hogy a nagyságrendeket úgy ítéli meg,
hogy nagyon sok, csak amikor összeadódnak a feladatok és nagyon jól tudják,
hogy a „VKSZ” Zrt tényleg nagyon sok plusz feladatot lát el, rengeteg dolgozóval,
élő munkaerővel kell ezt megoldani, ahol hál’ istennek béremelés és egyéb
dolgok valósulnak meg, akkor a számok mögött teljesítmény is van.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó A/1. határozati javaslattal
kapcsolatban, mely az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól.
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

17/2018. (II. 14.) határozata
az „A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása B.)
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás
egészségügyi szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan C.) Döntés
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásával kapcsolatosan” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „A.) Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása B.) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás
egészségügyi szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan C.) Döntés
előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával
kapcsolatosan” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó A/1. határozati
javaslat elfogadását, mely az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó A/2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely a Veszprém, Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő
tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

18/2018. (II. 14.) határozata
a Veszprém, Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó
támogatásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az A/2. határozati javaslatot, mely a
Veszprém, Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról
szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az A/2. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban, mely a 2018. évi költségvetésről szól.
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

19/2018. (II. 14.) határozata
a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást a 2018. évi
költségvetésről szóló bizottsági véleményről.
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

20/2018. (II. 14.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának véleménye
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendelettervezetét és a következő véleményt alakította ki:
1. A 2018. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - a
megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú
támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem
tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.
2. A szociális alapszolgáltatások és szakellátások területén a támogatás elve
nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók
bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból,
melyek együttes összege adja a feladat ellátásához biztosított forrást. A
bölcsődei ellátás támogatásánál a korábbi finanszírozást szintén a fenti
feladatalapú támogatás váltotta fel.
3. 2018.
évben
továbbra
is
kötelező
önkormányzati
feladat
a
gyermekétkeztetés. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült azon
jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen
étkezhetnek. A szünidei étkezés területén is, automatizmus alapozza majd
meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatását. Ez egyrészt
kiszámíthatóságot biztosít majd, de egyben lehetőséget is arra, hogy a
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legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben
megfelelő élelemhez jussanak.
A központi költségvetés 2018. évben is forrást biztosít a szociális ágazati
pótlék kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére versenyképesebbé
tétele érdekében. Emellett a központi költségvetés támogatást biztosít a
bölcsődében
foglalkoztatott,
felsőfokú
végzettséggel
rendelkező
kisgyermeknevelők béréhez is.
4. A 2017. évtől változtatott forrásszabályozás értelmében, ha az „elvárt
bevétel” és a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok ellátásához
biztosított állami támogatás különbözete az Önkormányzat szempontjából
pozitív előjelű, akkor szolidaritási hozzájárulást kell (differenciáltan) fizetni az
Önkormányzatnak. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében
ez az összeg 2018. évben 244.205 eFt.
5. A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz Magyarország
Kormánya 2018. évben is 723.000 eFt támogatással járul hozzá.
6. Veszprém Megyei Jogú Város 2018. évre (finanszírozási bevételek nélkül)
számított bevétele 19.818.139 eFt, mely 50,4 %-kal magasabb a 2017. évi
eredeti költségvetési előirányzatnál, a növekedés nagyobb részt a pályázati
források és egyéb fejlesztési támogatások magasabb szintjének az
eredménye.
7. A tervezett közhatalmi bevételek meghaladják az előző évben eredetileg
számítottat, a számítás figyelembe vette a teljesítési adatokat.
8. Pozitív eleme a költségvetésnek:
-

a stabilitás, 2018. év folyamán a bevételek teljesítésének kockázata
alacsony, a tervezett fejlesztési kiadások fedezetét 2018. évben
beruházási hitel felvétele nélkül lehet biztosítani.

-

A 2018. évi költségvetés tartalmaz kulturális egyesületek, állatvédő
egyesületek részére pályázati lehetőséget, hogy magasabb színvonalon
végezhessék tevékenységüket. A sporttámogatási előirányzatok fedezetet
nyújthatnak az olimpikonok zavartalan felkészüléséhez is.

-

A nyugdíjas szervezetek számára a megemelt támogatás biztosítja a
rendezvényeik és működésük fedezetét.

-

A Területi Operatív Program, a Modern Városok Program keretében
megvalósuló fejlesztések esetében a várható többlet költségeire részben
fedezetet nyújthat a céltartalék.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy a 2018.
évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások figyelembevételével,
az előírásoknak megfelelően került beterjesztésre.
Felelős:

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
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Határidő: 2018. február 22.

/Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke által aláírt bizottsági vélemény a
jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./
Scher Ágota irodavezető: Rövid észrevétele lenne mind a B. és mind a C.
előterjesztésre vonatkozóan. Mindegyik határozati javaslat 1. pontjában a
kötelezettségvállalás összege után oda van írva, hogy ettől maximum 10 %-kal
lehet eltérni, ezt az utolsó félmondatot kéri törölni, tehát ez a felsőhatár, ami az
előtte lévő szövegrészben szerepel. Nincs 10 % eltérés sem a B., sem a C.
határozati javaslat esetében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó B. határozati javaslattal kapcsolatban, mely a foglalkozás
egészségügyi
szolgáltatás
ellátásával
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról szól, figyelembe véve Irodavezető Asszony által szóban
elhangzott módosítást.
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

21/2018. (II. 14.) határozata
a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás ellátásával kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
ellátásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását, a szóban elhangzott módosítással.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó C. határozati javaslattal kapcsolatban, mely a munka- és
tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
szól, figyelembe véve Irodavezető Asszony által szóban elhangzott módosítást.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

22/2018. (II. 14.) határozata
a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a munka- és tűzvédelmi feladatok
ellátásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati
javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását, a szóban elhangzott módosítással.

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

23/2018. (II. 14.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről

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

Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

24/2018. (II. 14.) határozata
„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.

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
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Némedi Lajos alpolgármester: Nagyon röviden szeretné a határozati javaslat 1.
pontját módosítani, illetve a pontos szöveget felolvasni. Kéri, hogy a Tisztelt
Bizottság ennek megfelelően foglaljon állást. Tehát az 1. pont így szól:

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy az Intézményi Szolgáltató Szervezet és a Bakony Gaszt Zrt között 2015.
június 15-én kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott
szolgáltatási díjak 2018. április 1-jétől 1,9 %-kal megemelésre kerüljenek.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy ezen időponttól a közbeszerzéssel érintett
iskoláknál a szakági inflációs ráta - 4,1 % a bruttó számlázási értékbe
beszámításra kerüljön.” Ez a módosítás, tulajdonképpen pontosítás a lényeg. Az
írásos előterjesztést is pontosítani fogják és így kerül kiküldésre a Közgyűlésre.
Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy ennek megfelelően szíveskedjen támogatni a
javaslatot.

Halmay György, a Bizottság tagja: A határozati javaslatban a 4,1 %-nál,
amikor először ránézett azt monda – 4,1 %. Nem matektanár, de inkább vesszőt
kellene tenni a kötőjel helyett, mert így nem egyértelmű.
Némedi Lajos alpolgármester: Ez gondolatjel akar lenni, a lényegen nem
változtat, javítani fogják vesszőre.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Van-e arra vonatkozó információ, hogy az
elmúlt években átlagosan csökkent-e, emelkedett-e vagy változatlan az ezt a
fajta étkeztetést igénybevevő gyermekek száma a közintézményekben?
Scher Ágota irodavezető: Az elmúlt évben csökkent, de csak a tervezetthez
képest, mert akkor, amikor a Séf iskola beintegrálódott a Szakképzési Centrumba
akkor úgy tűnt, hogy ők is ezt a fajta közétkeztetést fogják igénybe venni, ehhez
képest viszont nem ez történt. A tervezetthez képest úgy gondolja, hogy egy
minimális csökkenés azért tapasztalható, de ez minden egyes területen az
oktatási intézmények esetében, az óvodáknál nem.
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,
mely a diákétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási díj emeléséről szól, figyelembe
véve Alpolgármester úr által elmondottakat.
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

25/2018. (II. 14.) határozata
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„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 előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „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 előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását, mely a diákétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási díj emeléséről
szól, az Alpolgármester úr által elmondottak szerint.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban, mely 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 módosításáról szól.
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

26/2018. (II. 14.) határozata
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
módosításáról szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta 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
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.
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6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Szeretné felhívni mindenki figyelmét
arra, hogy van az előterjesztésben egy szép nagy nulla, meg egy 410-es. A
tavalyival megegyezően gondozási díj ismét nincs, és a gyermekétkeztetésért
fizetendő térítési díj változatlan. Ő ezt maximálisan pozitívnak értékeli.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Valóban pozitív előterjesztésről van
szó.
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 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

27/2018. (II. 14.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének

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

7. A Veszprém, 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő
Településrendezési szerződést érintő jogutódlásról és
szerződés átruházásról szóló megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
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Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Azt kérdezné, hogy leírták mi történt, hogy
történt, kinek lett végül is módosítva ez a településrendezési szerződés - rétből
tulajdonképpen beépíthető területté vált, ő eladta. Kérdése, hogy lehet-e arról
tudni bármit is, hogy a vevőnek pontosan mi a szándéka ezzel a területtel?
Konkrétan, nem általánosságban.
Schoderbeck Éva műszaki ügyintéző: Nem tud erre a kérdésre válaszolni.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: A jegyzőkönyv kedvéért kérdezte. Nem
tudnak semmit róla.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Hivatal nem tud 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 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

28/2018. (II. 14.) határozata
„A Veszprém, 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő
Településrendezési szerződést érintő jogutódlásról és szerződés
átruházásról szóló megállapodás jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém, 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú
ingatlanokat érintő Településrendezési szerződést érintő jogutódlásról és
szerződés átruházásról szóló megállapodás jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. Döntés a 2018.
elfogadásáról

évi

civil

keret

pályázati

kiírásának

Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszönik az előterjesztést, hiszen civil
szervezetek ez által tudják majd élni az életüket.
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

29/2018. (II. 14.) határozata
a „Döntés a 2018. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a 2018. évi civil keret pályázati
kiírásának elfogadásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

9. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója a
kegyeleti
közszolgáltatás,
a
városüzemeltetési,
a
köztisztasági, valamint az intézményüzemeltetési közfeladat
2017. évi ellátásáról
Előterjesztő:

Dr. Temesvári Balázs, a „VKSZ” Zrt vezérigazgatója

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Van-e egy olyan statisztika, hogy évek
alatt mennyit költöttek arra, hogy hó eltakarítás, embereket vettek fel, gépek,
felszerelés, szóróanyag, stb. Kíváncsi lenne, hogy az idén mennyit nem költöttek
erre a célra? Meglehet-e saccolni?
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A készenlét sokba kerül.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Csak kíváncsiság. Vannak olyan telek,
amikor sokat, van, amikor keveset kell erre költeni. Megjelenik-e ez valahol a
költségvetésbe? Tudnak-e erről tájékoztatást adni?
Véber Vilmosné, „VKSZ” Zrt gazdasági igazgatója: Konkrétan biztos nem tud
erre vonatkozóan válaszolni. Annyit szeretne elmondani, ahogy Alelnök úr is
mondta gyakorlatilag a közfeladatok ellátását teljesen a „VKSZ” Zrt végzi
Veszprém megyében. Ezt a tevékenységet 430-an végzik, és azt gondolja, hogy
vannak olyan feladatok, melyekre méltán büszkék lehetnek. Az egyik a Virágos
Magyarország-on elért eredmény, a hazai mezőnyben elért eredmény alapján
nemzetközi viszonylatban is tudnak indulni. Amit Irodavezető Asszony mondott, a
finanszírozás átalakítása, a támogatási formában történő feladatellátás,
megtakarítást eredményez a tevékenység során. Az, hogy a hó eltakarításból fel
nem használt összeggel mi van - gyakorlatilag elszámolási kötelezettség van a
tulajdonos Önkormányzat irányába és amennyiben - a szerződésben úgy
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rögzítették -, túlfinanszírozás történt egy feladatellátás során, akkor a
fennmaradt forrást a következő évi forrásba tudja be az Önkormányzat. Valóban
készenlétre is kell fizetni kollégáknak, de ez már költségcsökkentést
eredményezett a korábbi évek gyakorlatához képest és valóban csak akkor
kerülnek behívásra a kollégák, amikor helyzet van és szükséges. Magában a
technológiában is történt változás, maga a síkosság mentesítési eljárásban is,
egy oldott sós technológiával történik a síkosság mentesítés, ami lehet, hogy
nem látszik az utakon, de úgy tűnik, hogy az elmúlt két szezon tapasztalatai
alapján beváltotta a reményeket, így ennek kisebb az anyagigénylése,
korszerűbb, környezetkímélőbb megoldás. Konkrét számokat nem tud mondani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mindenképpen a 2017. évi munkát
szeretné megköszönni. Veszprém város - nem Veszprém megye - területén elég
komoly feladat hárul Önökre, nagyon összetett a feladat. Azért ők, képviselők
kint élve a területen természetesen érzik, hogy vannak kisebb zökkenők: A fű
úgy szokott nőni, hogy egyszerre a város területén, azt szeretnék ők, Képviselők,
hogy természetesen azonnal legyen szépen rendbe téve, lenyírva, ez azért nem
mindig így történik. Természetesen köszönik a pozitív hozzáállást. A lomboknál is
ugyanez a helyzet, általában egyszerre van, elkezdődik egy folyamat és hullik, ott
is bizonyos szórással szeretnék, ha az lehetőleg minél előbb eltűnne. Talán ami
kérés lehet, - tudja, hogy az intézmények kiemelt szerepet kapnak, akár a többi
viszonylatban is, a megközelítés és takarítás tekintetében is elsődlegesnek
számítanak és a buszjáratos utcák is ekképpen kapnak lehetőséget - Ő azért
szeretné kérni a kertészeti kollégáktól, hogy amikor a lombot szedik, akkor
lássák, hogy van ott faág. Ne kelljen azért külön szólni, hogy vigyék el, vagy
szemetet, vagy egyéb. Nüánsznyi, de bosszantó dolog, amikor a választópolgár
mondja, hogy vannak ilyenek. Nagyon komoly összeget kap ez a feladat és azt is
tudják, hogy nem minden esetben lehet egyszerre annyi embert beállítani arra a
feladatra, de hát azért vannak Önök, hogy ezt a feladatot a város érdekében és
megelégedésére szíveskedjenek megtenni és természetesen megköszöni a
Bizottság nevében a 2017. évi munkát.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: A Bajcsy-Zs. utcában a japán akácokat is a
„VKSZ” Zrt vágta ki szakértői véleményre?
Véber Vilmosné, „VKSZ” Zrt gazdasági igazgatója: Nem tudja megmondani.
Kovács Zoltán irodavezető: Igen, betegség miatt.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Le van írva az anyagban, hogy 205 fa
került kivágásra, s a kivágott fák túlnyomó része részben vagy teljesen elhalt,
elöregedett, illetve kinőtte a rendelkezésére álló életteret. Általában nagyon sok
mindenre lehet ennek a 3 kategóriának valamelyikét ráfogni és azért a Bajcsy-Zs.
utcában olyan fákat is sikerült kivágni, amelyek egészségesek voltak, amelyeknek
több száz év az élettartama. Azt gondolja, hogy ezek a japán akácok ilyenek
voltak, ő se tudta, felvilágosították, mert sokan háborogtak rajta veszprémiek,
akik nehezen viselték, ami történt.
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Kovács Zoltán irodavezető: Jól összefoglalta Képviselő úr a dolgokat, beteg,
öreg, területet túlnőtt fákat vágtak ki. Itt egy teljes fasor rekonstrukció zajlott le,
minden fát kivágtak, s természetesen újraültetéssel pótolták ezeket. Ez időnként
bekövetkezik, ezt szerinte nem is megfelelő mennyiségben tudják évente
elvégezni. Itt valóban eljött az ideje, hogy ezt a fasor-cserét végre kellett hajtani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Jelezné Képviselő társának, hogy a
Victor Hugó utcában a tavasszal gyönyörűen virágzó fákat is ki kellett vágni, mert
tiszta balesetveszély volt abban az időszakban, amikor gyümölcstermését
lenyomta a járdára, útra. Ezzel kapcsolatosan is nagyon sok panasz érkezett és
baleset is történt azon az útszakaszon.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Sajnos. Beszélt ott lakókkal és azért nem
említette meg, mert ott tudja miért alakult úgy a helyzet. A Bajcsy-Zs. utcát
változatlanul sajnálja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ő nem sajnálja a Bajcsy-Zs. utcát.
Ha azon a járdán végig megy, akkor hatalmas gond van, amikor mondják, hogy
mindenegyes gyökérbe el lehet botlani. A járdaszakaszon menjen végig Képviselő
társa és meglátja.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Már új telepítés van.
Véber Vilmosné, „VKSZ” Zrt gazdasági igazgatója: A költségmegtakarítással
kapcsolatban szeretné elmondani, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy magát a költségeiket minimalizálják. Ennek érdekében együttműködési
megállapodást kötöttek a Bárczi Iskolával, itt 9 fő gyermeknek a képzését,
szakmai gyakorlatát biztosítják. Úgy gondolja, hogy erre ők nyitottak, ez egy
nagyon fontos dolog, ezzel költségcsökkentést is tudnak elérni. Nagyon
fontosnak tartják még a megváltozott munkaképességű kollégák foglalkoztatását,
itt 11 főt foglalkoztatnak teljes „VKSZ” Zrt szinten, ezáltal minimalizálni tudták
teljes mértékben a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket, s ez elég
jelentős. Megpróbálnak minden eszközt kihasználni a működési költségek
csökkentésére.
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 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

30/2018. (II. 14.) határozata

21

„A „VKSZ” Veszprémi közüzemi Szolgáltató Zrt beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A „VKSZ” Veszprémi közüzemi Szolgáltató
Zrt beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági,
valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

10.Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója
a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben
Előterjesztő: Dr. Virányi Anikó Judit elnök
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közjóléti Bizottság ülésén
komolyan kivesézték az előterjesztést, ott mélyreható véleményt is kaptak. Úgy
gondolja, hogy akkor is és most is köszönetét fejezi ki a munkáért, amellett,
hogy egy-két megoldást is próbált javasolni. A Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság nevében is köszöni a munkát. Több pályázati sikert kíván, hogy a
rehabilitáció és természetesen a nappali ellátás tekintetében is lehetőségük
legyen a prevenció megoldására.
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

31/2018. (II. 14.) határozata
„Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia
Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben”
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tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

11.Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának
elszámolásáról
Előterjesztő: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, a
Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 15,00 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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