JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2018. március 21-én 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy termében

Jelen vannak:
Baumgartner Lajos
Dr. Strenner Zoltán
Halmay György
Katanics Sándor
Takács László Szilárd
Kórosi Tibor
Sárándi Balázs
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A Bizottsági ülésen részt vettek:
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Dr. Kónya Norbert
Kovács Zoltán
Szajkó Viktória
Ferenczy Gábor
Dörnyeiné Barabás Éva
Borbás Tamás
Heinbach Anikó

irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
csoportvezető
irodavezető
csoportvezető
Pro Veszprém Kft ügyvezetője
Életet Segítő Alapítvány részéről
„VKSZ” Zrt képviselője
jegyzőkönyvvezető

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. A Bizottság munkáját a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés megtárgyalásával kezdi.
Érdeklődött, van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban,
amennyiben nincs, kérte foglaljanak állást a 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

32/2018. (III. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 14/2018. (I. 17.) határozatának, valamint a 20/2018. (II. 14.)
határozatának végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A meghívóban foglaltak szerint tesz
javaslatot a napirendre vonatkozóan. Jelezné, hogy mai nap folyamán a 2. és 7.
napirendi pontnál változások történtek, cserét hajtottak végre.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Szeretné jelezni, hogy az „Egyebek”-ben
szeretne szót kérni, ha erre lehetőséget kap. A napirendek után, az „Egyebek”-ben
szeretne egy felvetést tenni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Rendben van. Amennyiben kérdés,
vélemény nem merült fel, kéri 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

33/2018. (III. 21.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. március 21-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati támogatással
történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben szakképesítést szerző fiatalok
helyben történő munkaerő-piaci elhelyezkedésének megsegítésére
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
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3. Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan
tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai út 37. szám
alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás kivitelezésével kapcsolatban
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprém, 5097 hrsz – természetben a Veszprém, Füredi u. 2. szám –
alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és kohézió” című
felhívásához települési szintű közösségfejlesztési program megvalósítása
tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

7. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

8. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Szeretné kiegészíteni az előterjesztést. Az
előterjesztés 5. oldalán lévő 1. számú mellékletnek a 6. pontja üres és ezt
szeretné kiegészíteni a következő mondattal: „A „VKSZ” Zrt részére

vagyonkezelésbe adott Veszprém, 1121 hrsz-ú – természetben Veszprém,
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Völgyhíd tér 2. szám – alatti ingatlan vagyonkezelői díjának a mértéke
14.663.819.- Ft.”
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztés képviselőjének
szóbeli kiegészítését kéri a rendelet-tervezetnél figyelembe venni.
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

34/2018. (III. 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, figyelembe véve a szóban elhangzott
kiegészítést.

2. Döntés
a
„Veszprémben
a
jövőd”
Mentorprogram
önkormányzati támogatással történő
elindításáról
a
2017/2018-as tanévben szakképesítést szerző fiatalok
helyben
történő
munkaerő-piaci
elhelyezkedésének
megsegítésére
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöntötte Dörnyeiné Barabás Évát,
az Életet Segítő Alapítvány képviselőjét, valamint Ferenczy Gábort, a Pro
Veszprém Kft ügyvezetőjét. Kérdése, hogy az előterjesztőt ki képviseli? Szeretné
kérni a Tisztelt Hivatalt és az Önkormányzati Irodát, hogy szíveskedjen a
kollégákat felkészíteni egyes napirendi pontokhoz, hogy ki kit képvisel. Kéri Dr.
Dancs Juditot, hogy szíveskedjenek gondoskodni erről a jövőben, ne kelljen
kiosztásos alapon működtetni ezt.
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Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft ügyvezetője: Az előterjesztéssel
kapcsolatban nincs kiegészítése, amennyiben kérdés van, arra válaszol.
Dörnyeiné Barabás Éva, az Életet Segítő Alapítvány képviselője: Neki sincs
kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban, kérdés esetén ő is szívesen
válaszol.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Egy nagyon fontos lépést kíván tenni
Veszprém városa. Az előterjesztésben benne foglaltatik, hogy Szolnok városa már
egy lépéssel előrébb van ebben a fejezetben. Természetesen soha nem késő
tanulni és jó példákat elővenni. Ügyvezető igazgató úr azt a feladatot is kapta a
Hivataltól, hogy munkaerő-piaci célzattal a lehető legjobb példákat hozza a
Tisztelt Közgyűlés elé. Természetesen nagyon köszönik, hogy ezt koordinálták,
megtették, hiszen nagyon komoly előkészítő munka volt ezzel kapcsolatosan, ez
egy fontos dolog. A 2. napirendi pontnál változás történt, szerette volna, ha a
Hivatal erről egy kicsit elmondja, hogy miért történt. Nem tudja a Bizottság
tagjainak sikerült-e a módosításokat áttekinteni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Ha kaphatna
megköszönné, mivel nem látta a módosított előterjesztést.

tájékoztatást

azt

Dr. Dancs Judit csoportvezető: Annyiban történt változás, hogy ha a
táblázatban az összegeket összeadták, akkor végeredményként nem az jött ki, itt
egy számszaki elírás volt és egy dátum elírás.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Igen, a 2015. helyett a 2018. a jó.
Dr. Dancs Judit csoportvezető: Igen, az összegeknél 500.- Ft és 100 eFt volt,
amit javítani kellett.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszönik a pótkiegészítést és
segítséget, mert annak a bizottsági tagnak, aki a délelőtt folyamán a munkájánál
fogva nem tudja megnézni a Hivataltól kapott e-mailt annak itt azért el kell tudni
mondani a bizottsági ülésen precízen, pontosan, hogy miért is történik egy
bizonyos módosítás. Természetesen köszönik a segítséget. Még egyszer jelezné,
hogy nagyon fontos dologról, a jövő érdekében mindenképp maximálisan
támogatandó programról 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 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
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35/2018. (III. 21.) határozata
a „Döntés a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati
támogatással történő elindításáról a 2017/2018-as tanévben
szakképesítést szerző fiatalok helyben történő munkaerő-piaci
elhelyezkedésének megsegítésére” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Veszprémben a jövőd”
Mentorprogram önkormányzati támogatással történő elindításáról a 2017/2018as tanévben szakképesítést szerző fiatalok helyben történő munkaerő-piaci
elhelyezkedésének megsegítésére” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Szeretne köszönetet mondani a
segítő szándékra, komoly feladat lesz ez az elkövetkezendő időszakban,
koordinálni kell ezt a projektet. Sok sikert kívánnak hozzá.

3. Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a
Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan tárgyában
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Kiegészítése lenne. A vagyonkezelői díjjal
kapcsolatosan az előterjesztés 5. oldalán utaltak a vagyonkezelői díjra. Akkor,
amikor leadásra került az előterjesztés még nem volt ismert a szakértői vélemény,
még nem készült el. Itt is szintén, mint az előbbiekben, az 1. napirendi pontnál a
vagyonkezelői díj mértéke 14.663.819.- Ft. Az előterjesztés 13. oldalának a 4.1.
pontjában is ez a vagyonkezelői díj összege fog szerepelni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A kisárgított rész egészül ki az
előterjesztésben.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: Igen
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
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36/2018. (III. 21.) határozata
„Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám
alatti ingatlan tárgyában” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a
Völgyhíd tér 2. szám alatti ingatlan tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
4. Döntés

előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
a
Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban kialakítandó
munkásszállás kivitelezésével kapcsolatban
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 6 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

37/2018. (III. 21.) határozata
a „Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai
út 37. szám alatti ingatlanban kialakítandó munkásszállás
kivitelezésével kapcsolatban” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban
kialakítandó munkásszállás kivitelezésével kapcsolatban” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés a Veszprém, 5097 hrsz – természetben a Veszprém,
Füredi u. 2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog gyakorlásának visszautasításáról
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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

38/2018. (III. 21.) határozata
„Döntés a Veszprém, 5097 hrsz – természetben a Veszprém, Füredi u.
2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának
visszautasításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 5097 hrsz –
természetben a Veszprém, Füredi u. 2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás
és
kohézió”
című
felhívásához
települési
szintű
közösségfejlesztési program megvalósítása tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

39/2018. (III. 21.) határozata
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„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.9.2. „Helyi identitás és

kohézió” című felhívásához települési szintű közösségfejlesztési
program megvalósítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.9.2. „Helyi identitás és kohézió” című felhívásához települési szintű
közösségfejlesztési program megvalósítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

7. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ennél az előterjesztésnél is volt
módosítás. Kéri Irodavezető urat, hogy szóban mondja el, mi volt a változás.
Kovács Zoltán irodavezető: Igazából tartalmában nem történt módosítás, a
szerkesztésbe csúszott egy kis hiba, nem kerültek új sorok se be, se ki, ugyanaz
maradt a tartalomba.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A határozati javaslatnál kimaradt az
1. sz. választókörzet előterjesztésben felsorolt támogatási igénye. Ez került
átemelésre a határozati javaslatba.
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

40/2018. (III. 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:
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1.sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
Marketing (emléktáblák),kiadvány költségeire:
2.
Hadnagy László Díj és Dévai Bíró Mátyás Díj:
3.
Honlapok és informatika költségeire:
4.
VMK támogatása:
(Idősek Világnapja alkalmából)

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

5.
Gyulaffy Ált. Isk. :
(8-ik osztályosok kirándulási költségeire)
6.
Térfigyelő kamera kihelyezése (Gyrátót Tikhegy):
7.
VMK támogatása:
(Falunapok megrendezési költségeire)
1. sz. vk. összesen:

120.000.- Ft

160.000.- Ft
400.000.- Ft
940.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
2.
Növények beszerzése:

200.000.- Ft

100.000.- Ft

3.
Ringató Körzeti Óvoda támogatása :
(eszközbeszerzésre)

50.000.- Ft

2. sz. vk. összesen:

350.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
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100.000.- Ft

2.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
4.
Növények és virágföld beszerzésére:
5.
VMK támogatása:
(CSA-LÁDIKA program támogatása)

300.000.- Ft

50.000.- Ft

200.000.- Ft
50.000.- Ft

6.
VMK támogatása:

200.000. - Ft

3. sz. vk. összesen:

900.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(Veszprém megyei Irodalmi Társaság működésére)
2.
Bóbita Körzeti Óvoda támogatása:
(rendezvényekre)
3.
Növények és virágföld beszerzésére:
4. sz. vk. összesen:

30.000.- Ft

100.000.- Ft

150.000.- Ft
280.000.- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
EKMK Március 15. úti Könyvtára támogatása:
(rendezvényekre, eszközbeszerzésre)

300.000.- Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

165.000.- Ft

3.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

200.000.- Ft
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4.
Egynyári virágok beszerzésére:

200.000.- Ft

5. sz. vk. összesen:

865.000.- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
VMK támogatás:
(nyugdíjas rendezvény)

50.000.- Ft

2.
Csillag Úti Óvoda támogatása
(eszközbeszerzésre, rendezvényekre)
3.
Egynyári virágok beszerzése

200.000.- Ft

60.000.- Ft

4.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

50.000.- Ft

6. sz. vk. összesen:

360.000.- Ft

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

20.000.- Ft

2.
Cholnoky Jenő tagóvoda támogatása:

200.000.- Ft

3.
Aprófalvi Bölcsőde támogatása:

200.000.- Ft

4.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:

150.000.- Ft

5.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények :50 eFt; Bakony
fotóklub: 150 eFt)
6.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
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200.000.- Ft

100.000.- Ft

7.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:

30.000.- Ft

7. sz. vk. összesen:

900.000.- Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Ovádi Péter
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
2.
Növények beszerzésére:

300.000.- Ft

150.000.- Ft

8. sz. vk. összesen:

450.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Növények és virágföld beszerzésére:
9. vk. összesen:

120.000.- Ft
120.000.- Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Növények beszerzésére:

100.000.- Ft

2.
Pipacs utcai közösségi ház rezsi költségeire:

100.000.- Ft

3.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
4.
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.) akadálymentesítésére:
10. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft

500.000.- Ft
800.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:
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25.000.- Ft

2.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:
11. sz. vk. összesen:

150.000.- Ft
175.000.- Ft

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

300.000.- Ft

100.000.- Ft

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

100.000.- Ft

4.
VMK támogatása:
(nyárbúcsúztató rendezvény)

150.000.- Ft

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

100.000.- Ft

6.
Egynyári virágok beszerzésére:

150.000.- Ft

7.
Vadvirág óvoda támogatása
(játszóeszköz beszerzés)

100.000.- Ft

12. vk. összesen összesen:

1.000.000.- Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető

8. Egyebek
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Javaslatot szeretne megfogalmazni és
egyúttal a javaslata keretében emlékeztetni is arra, hogy a 107/2015. számú
határozattal, - melyet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság egy zárt ülésen
hozott -, foglalkoztak az Intézményi Szolgáltató Szervezetnek az ügyeivel. Akkor
a Bizottság azt a határozatot, - amit elnökként neki volt lehetősége a Bizottság
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elé terjeszteni - elutasította, de azóta sok minden történt. Többek között olyan
információi vannak, hogy az akkori Intézményi Szolgáltató Szervezet
vezetőségéből többen jelenleg hűtlenkezelés gyanújával vádlottak, illetve
gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatban. Ő nagyon szeretné, ha a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság a közeljövőben újra foglalkozna ezzel az üggyel. Nem
tudja ki emlékszik rá, mindenki nem is emlékezhet rá, nem mindenki volt akkor
még a Bizottság tagja, de azt azért szeretné elmondani, hogy akkoriban már
látszottak teljesen világosan bizonyos folyamatok, azok a zárt ülésen részben el
is hangzottak és akkor még szó se volt arról, hogy a Bizottság megpróbáljon
munkáltatói intézkedéseket hozni, mert a többség nem támogatta, ami szerinte
már akkor célszerű lett volna. Így utólag ő azt gondolja, hogy le lehetne vonni a
tanulságokat abból, látva azt is, annak ellenére, hogy természetesen még
nincsenek a bűnügy kivizsgálásának a végén, a tárgyalások még zajlanak, de
azért azt is látni kéne, hogy ez akkor az Önkormányzatnak jelentős kárt okozott.
Aztán maga Polgármester úr tett már egy félévvel később feljelentést és ennek
során indult a nyomozás. Ezt se biztos, hogy mindenki tudja, de szerinte lenne
dolguk ezzel is. Legalább abból okulni, hogy akkor egy határozatot, ha
elutasítanak annak azért milyen következményei voltak. Ő szeretné, ha ezzel
foglalkozna a Bizottság a közeljövőben. Alelnök urat arra kéri, hogy ezt gondolja
át.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az „Egyebek”-ben a Bizottságnak
nem áll módjában határozatot hozni, erről dönteni így nem tudnak. Javaslata az,
hogy várják meg a bírósági ítéletet és azt követően természetesen, ha a Tisztelt
Bizottság a napirendjére tűzi, akkor minden további nélkül tárgyalnak róla, de
most „Egyebek”-ben nem tudnak erről dönteni. Természetesen vette Képviselő
úrnak az ilyen jellegű javaslatát.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Ő csak a nagyoktól tanult és van olyan
parlamenti döntés is, ami olyan büntetőeljárásban született ahol még azt sem
tudja a vádlott, hogy mivel vádolták meg. Itt legalább az világos, ezért gondolta,
hogy ezt mindenképp szóvá teszi, ha más nem volt fontos, akkor az, hogy
legalább a jegyzőkönyvben nyoma marad, aztán majd meglátják, hogy hova fut
ki ez az ügy.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Természetesen továbbra is azt
mondja, hogy várják meg a bírósági ítélet végét és természetesen azt követően
lehet akár a Bizottságnak ezzel kapcsolatosan döntése.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14,29 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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