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„VKSZ” Zrt intézményüzemeltetési igazgatója
VEDAC ügyvezető igazgatója
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás
Háza vezetője
Signator Audit Kft részéről
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 Katanics Sándor, aki önkormányzati ügyben van
távol, valamint Takács László Szilárd, aki előre jelezte távollétét. Érdeklődött, van-e a
napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, amennyiben nincs, kérte foglaljanak
állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

41/2018. (IV. 18.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. április 18-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 beszámolója a 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. A.)
B.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a könyvvizsgálói
szerződés meghosszabbításával kapcsolatban

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentése
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyző

5. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati
bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak
fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

6. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1.
kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan
A.) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai
megújítása tárgyában
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B.)

Döntés pályázat benyújtásáról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai
megújítása tárgyában

Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

7. Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda
újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1. „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt között, a Stadion üzemeltetése és hasznosítása
tárgyában kötött megállapodás módosításáról
Előterjesztő:
10. A.)
B.)

Porga Gyula polgármester

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításáról
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti
szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

11. A Veszprémi Egyetemi Diák Atlétikai Clubbal megkötött együttműködési
megállapodás meghosszabbítása 2024-ig
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

12. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa
2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

13. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan személyek
ellátását biztosító Befogadás Háza 2017. évi feladatainak teljesítéséről
Előterjesztő:

Kozma Imre, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke
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14. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Öveges Bálint csoportvezető: Szóbeli kiegészítése lenne. Czaun János képviselő
úr jelezte, hogy a VMK számára 200 eFt támogatást szeretne nyújtani a
gyulafirátóti és kádártai gyermeknapok megrendezése kapcsán, illetve Alelnök úr
jelezte, hogy a Kollégium Alapítványnak szeretne az Ukrán Néptánccsoport
részére 255 eFt-ot és technikai eszközbeszerzésre 230 eFt támogatást adni.
Ezeket kéri figyelembe venni az előterjesztés tárgyalásakor.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mivel neki is volt támogatási igénye
természetesen támogatni fogja a határozat elfogadását.
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, figyelembe
véve a szóban elhangzott kiegészítést.
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

42/2018. (IV. 18.) 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.
VMK támogatása:
(Gyermeknap megrendezésére Gyulafirátóton és
Kádártán)
1. sz. vk. összesen:

200.000.- Ft

200.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Lengyel-magyar barátsági hét rendezvény költségeire: 39.000.- Ft
(lengyel meghívottak vendéglátása)
2. sz. vk. összesen:

39.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
2.
Köztéri padok beszerzése:

80.000.- Ft

300.000.- Ft

3.
Virágföld beszerzésére:

10.000.- Ft

4.
EKMK Március 15. úti Könyvtára támogatása:
(rendezvényekre)
4. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
490.000.- Ft

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

300.000.- Ft
300.000.- Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Kollégium Alapítvány támogatása:
(Ukrán néptánccsoport támogatása)
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225.000.- Ft

2.
Kollégium Alapítvány támogatása:
(egyszerű hangosító szett beszerzésére)
9. sz. vk. összesen:

230.000.- Ft
455.000.- Ft

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

-20.000.- Ft

2.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
10. sz. vk. összesen:

100.000.- Ft
80.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Egészség Útja rendezvény támogatása:
2.
Vadvirág óvoda támogatása
(játszóeszköz beszerzés)

50.000.- Ft
80.000.- Ft

3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
11. sz. vk. összesen:

300.000.- Ft
430.000.- Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
Fedett buszváró kiépítésére:

500.000.- Ft

12. vk. összesen:

500.000.- Ft

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

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a
2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Rövid kiegészítése lenne. Mint a szöveges értékelésből
és a mellékletekből is látható a 2017. évet viszonylag kiegyensúlyozott
gazdálkodás mellett tudta végrehajtani az Önkormányzat, illetve az intézmények.
Különösebb fennakadás a likviditásban sem volt, likvidhitel igénybevételére nem
került sor. Pénzmaradvánnyal tudta zárni a 2017-es évet az Önkormányzat, ennek
egy jelentős része már betervezésre került a 2018. évi eredeti költségvetésbe és
azt is el kell mondani, hogy a pénzmaradványnak vagy költségvetési
maradványnak jelentős hányada kötött felhasználású, hiszen feladatokhoz
kapcsolódik. A szabad pénzmaradvány egy része lett az, amit már eredetileg is
beterveztek, illetve amik megmaradtak azok kisebb feladatokra nyújthatnak
fedezetet, amiről majd a költségvetés módosítás során szeretne szót ejteni.
Megtörtént a könyvvizsgálói vizsgálat is, a Signator képviseletében itt van
Gáberné Szellem Éva, aki ha ehhez kapcsolódó kérdés lesz, feltételezi, tud
válaszolni, de a kiküldött anyagban látható, hogy alkalmasnak találja
rendeletalkotásra a könyvvizsgáló a beszámolót, illetve a zárszámadás-tervezetet.
Kéri, hogy ennek tükrében fogadja el a Bizottság is.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a szóbeli kiegészítést,
egyben köszöntötte Gáberné Szellem Évát és megkérte, hogy röviden értékelje az
Önkormányzat 2017. évi gazdálkodását.
Gáberné Szellem Éva, a Signator Audit Kft képviselője: Szeretné tájékoztatni
Tisztelt Bizottságot, hogy a szerződésnek megfelelően elvégezték a könyvvizsgálói
feladatokat és ennek egyik leglényegesebb eleme a zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata, ami tulajdonképpen az Önkormányzat vagyonát,
eszközeit, kötelezettségeit mutatja be a 2017. december 31.-i időpontnak
megfelelő állapotban. Miután egy Önkormányzat gazdálkodása rendkívül kiterjedt,
ezért nagyon sokrétű feladat, a könyvvizsgálói módszereket is nyilvánvalóan
ehhez kell igazítani. Azt gondolja, hogy rendkívül sok időt töltöttek itt a kollégái a
különböző irodáknál, szeretné elmondani, s egyben megköszönni az Irodáknak is
a segítőkész hozzáállását, hogy valóban minden információt, minden adatot
rendelkezésre bocsátottak és így zökkenőmentesen le tudták bonyolítani ezt a
nem kis feladatot. Ennek a feladatnak az első induló lépcsője a szabályzatok
áttekintése volt. Itt végig követték a meglévő szabályzatokat, hogy átvezetésre
kerültek-e a változások a jogszabályoknak megfelelően. Következő lépés, hogy
megfelelően kerültek-e alkalmazásra. Itt úgynevezett kontrollvizsgálatokat
végeztek, a belső kontrollokat tekintették át egy-egy rendszernél. Külön
foglalkoztak az aláírási jogosultságok vizsgálatával, a kötelezettségvállalások
rendben megtörténtek-e, a pénzügyi ellenjegyzés szerepel-e, teljesítésigazolások,
utalványozások, hogyan kerül mindez be a főkönyvbe. A kötelezettségvállalásról
már ejtett szót, ennek keretében a fontosabb szerződéseket megnézték.
Megnézték ezeknek a dokumentáltságát, és hogy ezek megfelelően kerültek-e
elszámolásra az egyes tételek esetében. Év közben is végeztek könyvvizsgálatot,
nyilván amiket eddig elmondott az évközi vizsgálat részét képezték. Év közben is
néznek bizonylati mélységig szúrópróbaszerűen egyes tételeket. Év végén
kifejezetten a mérlegre koncentráltak és ebből tényleg csak a legfontosabbakat
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emelné ki. Vizsgálták a vagyonkezelésbe adott eszközöket. Ez egy speciális terület
az Önkormányzatnál, itt két nagyobb van, a „VKSZ” Zrt-vel kötött vagyonkezelési
szerződés, valamint a Bakonykarszt Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés.
Vizsgálták, hogy ezek megfelelően szerepelnek-e a könyvekbe. Ugyanilyen nagy
blokk, - ami elég jelentős részét veszi ki a mérleg főösszegnek - az az ingatlanok
és egyéb tárgyi eszközöknek a nyilvántartása. Már tavaly megkezdték a
befejezetlen beruházások mélyvizsgálatát, - mondhatná így is -, hiszen minden
lényeges befejezetlen beruházást megnéztek, hogy minden úgy szerepel-e a
nyilvántartásokban. Szeretné elmondani, hogy 2017. december 31-én az ő
véleményük szerint is valóban azok szerepeltek ott, amik még folyamatban lévő
beruházások, az összes többi mind a helyére került, aktiválásuk rendben
megtörtént. A befektetett pénzügyi eszközök szintén nagy blokk, itt is végignéztek
minden részesedést, hogy az megfelelő értékkel szerepel-e, a szükséges
értékvesztések elszámolásra kerültek-e. Ebben az évben komolyabb mozgás nem
volt, illetve egy pozitív mozgás volt, - azt gondolja, hogy ez technikai jellegű -, a
Csarnok
Kft-nél
árfolyamváltozás
miatt
kedvezőbben
alakult
a
kötelezettségállomány, értékvesztés került visszaírásra, két másik kisebb Kft
esetében minimális mértékben értékvesztés elszámolására került sor.
Összességében a részesedések rendben, megfelelő értéken szerepelnek.
Vizsgálták a hiteleket, itt is a szabályosságot, a hitelfelvételi korlátok betartását.
Rendben találtak ezen a területen is mindent. Az időbeli elhatárolások még egy
különleges terület, amire az eredményszemléletű elszámolás miatt kell különös
gondot fordítani. Itt számba kell venni minden olyan ráfordítást, ami még az
Önkormányzatot a költségvetési évben pénzügyileg ugyan nem terheli, de az
eredménynél mindenképp számba kell venni. Csak egy példát mond, ilyen az
ÉNYKK-val való elszámolás a helyi járatú közlekedés tekintetében. Nyilván
megfelelő összegekkel, ha nem is került tárgyévben kifizetésre, de ezzel kalkulálni
kell, hogy terheli az Önkormányzatot. Ugyanúgy a „VKSZ” Zrt-vel való elszámolás
is, - bár a korábbi Közgyűlésen már megtörtént az elszámolás -, annak rendje és
módja szerint a kötelezettségek között fog szerepelni. Szúrópróbaszerűen
ellenőrizték az intézmények könyvvezetését is. Két intézményt, a Könyvtárt és az
Egry úti óvodát, - egy nagyobbat és egy kisebbet -, hogy hogy néz ki az analitikafőkönyv egyezőség, rendben találnak-e ott is mindent ugyanúgy, ahogy az
Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban. Összességében megállapították,
hogy a beszámolóban szereplő adatok megfelelően alátámasztottak, a főkönyvvel
egyeznek, erről a Nemzeti Könyvvizsgálati Standard szerinti könyvvizsgálói
jelentést elkészítették és átadták a Pénzügyi Irodának további felhasználásra.
Köszöni, ennyit szeretett volna kiegészítésként elmondani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a könyvvizsgálóknak a
nagyon precíz, szakszerű munkáját. Természetesen szeretné megköszönni a
Pénzügyi Irodának is, hiszen nélkülük valószínű nem lehetett volna ilyen szép
eredményről beszélni, hiszen ők a lelke, - ha lehet így mondani - a Önkormányzat
gazdálkodásának és a szakszerűségnek, ahogy a könyvvizsgálat is megállapította
ennek maximálisan megfeleltek. Gondolja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság nevében is megköszönheti, különösen a Pénzügyi Irodának és
természetesen minden Irodának, az intézményeknek, akik részesei voltak, a
vizsgálatnak és természetesen szeretné megköszönni a könyvvizsgálóknak is a
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nagyon precíz és pontos munkájukat és megnyugtatással díjazzák azt, hogy
természetesen rendben találták az Önkormányzat gazdálkodását.
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

43/2018. (IV. 18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2017.
évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló
rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017.
évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

3. A.) Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018.
(II.
22.)
önkormányzati
rendeletének
módosítása
B.) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a
könyvvizsgálói
szerződés
meghosszabbításával
kapcsolatban
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: Technikai jellegű kiegészítéssel kezdené. Elütés
történt néhány helyen, de a számszaki adatokat nem érinti, inkább csak a
szöveges részekben, az összefoglaló táblázatban, illetve az intézményi bevételek
és kiadásokban, ahol részletezik a fenntartói támogatást, ott a cafetériánál nem
500.- Ft, hanem 500 eFt került begépelésre, ez már értelemszerűen javításra
került, de a kiküldött anyagban még így van és a hatástanulmány, ami a
költségvetési rendelet mellett van, ott pedig a bevételi és kiadási főösszegnél a
finanszírozási bevételek nélküli összeg került beírásra, helyesen most már
javításra került a főösszegre. Ennyi lett volna a technikai jellegű. Amit még
szeretne kiemelni, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatos költségvetés
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módosításokon túl olyan módosítási tételek is szerepelnek, amik egyrészt a
Közgyűlés legutóbbi döntéséhez kapcsolódik, itt a Munkásszálló építésének
többletköltségeihez történő emelt összegű hozzájárulást tartalmazza az
előterjesztés. A Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanáccsal való megállapodás
értelmében januárig visszamenőleg fejenként és havonta 500.- Ft-tal
megemelésre kerül a közalkalmazotti körben a cafetéria juttatás, illetve
tartalmazza még az előterjesztés az Egry úti Óvoda beruházás vagy projekt
támogatásával kapcsolatos változásokat. Egyrészt a régi pályázat visszavonására
kerül sor, helyette új pályázat kerül benyújtásra. Értelemszerűen a korábban
folyósított előleget vissza kell fizetni és az abból kifizetésre került összegeknek
így nincs már fedezete, tehát arra is fedezetet kellett biztosítani, és beépült a
költségvetésbe, aminek korábban egy alszámlán történt csak meg az
elszámolása, ez a viziközmű rendszerekkel kapcsolatos bevételekből képzendő
tartalék, ez most a költségvetésben a céltartalékok között szerepel. Azt szeretné
még elmondani, hogy a választókerületi keretekkel kapcsolatos szakmai
egyeztetéseket a kollégák lefolytatták, a mostani szóbeli kiegészítést nem
tartalmazza a költségvetési rendelet módosítás csak a korábban beérkezetteket.
Értelemszerűen ezt csak a legközelebbi költségvetés módosításakor tudják
bevinni, hiszen gyakorlatilag a teljes rendeletet át kellene dolgozni, mert annyi
táblázatot meg annyi rendeleti elemet érintene. Ettől a Bizottság döntése
természetesen érvényes, csak ennek a költségvetésben történő átvezetésére a
következő alkalommal kerül sor.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az viszont lehet, hogy egy kis
gondot fog okozni.
Scher Ágota irodavezető: Meg tudják előlegezni az intézmények, ez nekik nem
fog komoly gondot jelenteni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ezt kéri, hogy nézzék meg, mert
vannak olyanok, ahol lehet, hogy gondot jelent.
Öveges Bálint csoportvezető: Czaun János képviselő urat és az intézményt ő
már tájékoztatta, azt válaszolták áthidalható.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Rendben. Köszöni Scher Ágota
irodavezető asszony szóbeli kiegészítését, természetesen nagyon fontos feladat a
2018. évi költségvetés módosítása.
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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44/2018. (IV. 18.) határozata
„A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendeletének módosítása B.)
Döntés előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról a könyvvizsgálói szerződés
meghosszabbításával kapcsolatban” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.
22.) önkormányzati rendeletének módosítása B.) Döntés
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításával
kapcsolatban” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslattal kapcsolatban, mely a könyvvizsgálói szerződés
meghosszabbításáról
és
az
ehhez
kapcsolódó
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról 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

45/2018. (IV. 18.) határozata
a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez
kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
a
könyvvizsgálói
szerződés
meghosszabbításáról
és
az
ehhez
kapcsolódó
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyző
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Rompos Gabriella irodavezető: Az előterjesztésből látható, hogy az ellenőrzési
tervet végrehajtották. Az előterjesztés első részében vannak az irányítószervi
ellenőrzésként végzett ellenőrzések, a második részben pedig az intézmény belső
ellenőrzésként végzett ellenőrzések. Az előterjesztésből látható, hogy a
minősítései az ellenőrzéseknek megfelelő és korlátozottan megfelelő volt. A
második részben szereplő intézmények belső ellenőrzésként végzett
ellenőrzésekről az intézményeknek ugyanúgy összefoglaló ellenőrzési jelentést
készítettek a jogszabályoknak megfelelően és azokat az intézményvezetők
elfogadták. Összességében azt tudná elmondani, ahogy a minősítésekből is
látható, hogy az Önkormányzat intézményeinél, költségvetési szerveinél a
jogszabályszerűség javult, a belső kontrollok jobban kiépítettek és jobban
működnek.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni a kiegészítést. Örömteli volt
megnézni azt a listát, amit az ellenőrzés kapcsán megtettek, az is nagyon jónak
tűnt, hogy a megfelelő, - jelen esetben ötös kategória, ha osztályozni kell -, a
következő a korlátozottan megfelelő - a négyes kategória -, és meg kell állapítani,
hogy gyenge és egyéb más hál’ istennek nem volt 2017. évben. Őszintén,
nyugodt szívvel mondhatja, hogy azért a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is
valamilyen szinten hozzájárult ehhez, hiszen amikor a gyenge minősítéssel
foglalkoztak és intézmények ebbe a kategóriába kerültek, akkor bizony többször
foglalkozott velük a Bizottság. Gondolja ez azért az intézmények körébe valahol
elterjedt, hogy azért talán nem lenne jó itt a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságnál többször megjelenni, azért mert valamiért nem figyeltek
megfelelőképpen. Visszaköszön itt a könyvvizsgálói jelentés is, hiszen igaz, hogy
szúrópróbaszerű volt az egyes intézményeknél történt könyvvizsgálói
megállapítás, de ez is tükrözi azt, amit a belső ellenőrzés tükröz. Igazán úgy
látszik, valóban az intézmények is precízebben, pontosabban végzik ezt a
feladatot. Jó volt látni és olvasni, hogy hál’ isten nagyon komolyan veszik. A Belső
Ellenőrzési Irodának szeretnék megköszöni ezt a nagy és hatalmas munkát, amit
végeztek 2017. évben. Az önkormányzati intézményrendszer érdekében tették
ezt, mely nem kis feladat volt és sok munkaórát fordítottak erre a feladatra. Bízik
abban, hogy hasonló jelentést fognak látni majdan a 2018. évre vonatkozó
jelentésben, reméli nem lesz ennél rosszabb jelentése az Irodának. Az anyag
mennyiségéből is látszik mekkora munkát végeztek.
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

46/2018. (IV. 18.) határozata
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„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összefoglaló

ellenőrzési jelentése” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
5. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém

város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak,
járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és
karbantartásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Egyértelmű számára, hogy évente
100 milliós nagyságrendet kíván az Önkormányzat felhasználni a bel- és
külterületi járdák és útfelületek, utakhoz tartozó műtárgyaknak a védelme
érdekében és karbantartásával kapcsolatosan. Nagyon fontos lépés, a
közbeszerzés miatt van ez a plusz, amit le kell folytatni, ez 5 évre szól.
Öveges Bálint csoportvezető: Az előző 5 évben is évi 100 millió forint állt
rendelkezésre köznyelven szólva kátyúzási munkákra és azért kell az előzetes
kötelezettségvállalás, hogy folyamatosan eleget tudjanak tenni ennek a
kötelezettségnek, tehát januárban is el legyen látva ez a feladat.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Szükséges-e mindenképp az 5 éves
időtartamra megkötni ezt a szerződést, ezzel tervezni, hiszen 2019-ben új
önkormányzat áll fel és miért nem lehet meghagyni az ő részükre a további
szerződéskötés lehetőségét?
Öveges Bálint csoportvezető: Ez a gyakorlat hosszú időre tekint vissza. Az előző
5 évben is, azelőtt is 5 év volt a kötelezettségvállalás. Azért alakult ki ez a
gyakorlat, mert így kedvezőbb árakat tud elérni az Önkormányzat a
vállalkozóknál, hiszen ő is 5 évre tud tervezni. Aszfaltkeverő-telepet kell
fenntartani a következő 5 évi munkához, és ha egy vállalkozó csak 1 évre tudja
ezt biztosan, hogy ilyen munkája lesz, akkor lényegesen magasabb árakat fog
megállapítani.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy gondolja, hogy pont ez az a
tevékenység, amihez semmi köze nagyvalószínűséggel annak, hogy az
önkormányzati választás hogyan-miként alakul, mert azért a kátyúzást,
műtárgyak karbantartását, - független attól, hogy van önkormányzati választás
lesz - így is úgy is meg kell tenni. Ő messzemenőkig támogatni tudja azt, hiszen
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egy vállalkozásnak is az a lényege, hogy tudjon előre kalkulálni, tudjon előre
számítani, hogy milyen feladata lesz és természetesen ez az Önkormányzatnak
plusz lehetőséget ad, hogy olcsóbban tudja ellátni, hiszen hosszabb időtartamra
tud szerződést kötni. Ezzel aztán végképp nincs ilyen jellegű probléma.
Öveges Bálint csoportvezető: Elvárása az Önkormányzatnak a majdan nyertes
cég felé, hogy erre külön egy brigádot tartson fenn Veszprémben, aki ezeket a
munkákat folyamatosan végrehajtja. Tehát ha van egy úthiba, akkor azt azonnal
tudja javítani. Nyilván egy ilyen készültséget is úgy tudnak vállalni, úgy tud egy
megfelelő munkakapcsolat fennállni, ha azt hosszabb időre be tudják tervezni ők
is.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Érti a dolgot. Alelnök úr lehet, nem értette
kristálytisztán mire vonatkozott a kérdése.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Értette a kérdést.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Nem hiszi, mert pont a versenyhelyzet
érdekében kérdezte ezt meg. Ha 1 évig nincs verseny az még elmegy valahogy,
de előre 5 évre betáblázva, verseny nélkül szinte, azért azt nem tartja helyesnek.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Közbeszerzés történik, ebben a
témában kötelező megtenni. Ilyen összegű közpénznél megoldhatatlan, itt
közbeszerzést kell kiírni. Ez egy hosszabb távú lehetőség.
Öveges Bálint csoportvezető: A beszerzés egyértelműen a közbeszerzés
előírásainak megfelelően folyik le. Ilyen jellegű versenykorlátozás ebben
semmiképp nincs.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Őszintén, - Szakértő úr is az
építőiparban van -, olyan hatalmas kátyúzási meg útfelújítási cégek nincsenek,
hogy majd sorban jönni fognak. Nagyon jól tudják, hogy ez is korlátozott piac,
aszfaltkeverő-telepet hatalmas műszaki beruházással lehet létrehozni és nem
biztos, hogy csak egy évi 100 millió forintos bevételért ide fog települni és
aszfaltkeverő-telepet fog létesíteni. Nem gondolja, hogy a jelenlegi piaci helyzet
mellett, ahol a munkabér és egyéb dolog is magasabb kell, legyen ahhoz, hogy
megtartsa azt a kívánalmat, hogy egy azonnali brigád álljon rendelkezésre.
Tényleg azt lehet látni, hogy másnap már javították a kátyút, nem kellett heteket,
hónapokat várni, míg a kátyúzás megtörténik.
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
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Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

47/2018. (IV. 18.) határozata
a „Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város
önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz
tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával
kapcsolatosan” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi
közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és
karbantartásával kapcsolatosan” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

6. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív
Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati
tulajdonú
épületek,
intézmények,
infrastruktúra
energiahatékonyság-központú
rehabilitációja,
megújuló
energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című
felhívásához kapcsolódóan
A.) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum
energetikai megújítása tárgyában
B.) Döntés pályázat benyújtásáról Völgyikút utcai Idősek
Otthona energetikai megújítása tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Két fontos önkormányzati intézmény
újulhat meg energetikai szempontból. A Laczkó Dezső Múzeumnál közel 131 mFtos nagyságrendű a pályázat nagysága, a Völgyikút utcai Idősek Otthona
esetében közel 175 mFt. Talán az Idősek Otthonánál van egy nagyon fontos
elem a naperőmű építés, ami szerinte egy újabb lépés a megújuló energia
tekintetében. Ezt mindenképpen üdvözölni lehet. A Laczkó Dezső Múzeumnál
meg nagyon fontos a külső nyílászárók tekintetében, hogy csak egyet emeljen ki
a kiállító termek üvegfelületeinek plusz UV állóságát biztosítandó felületnek a
meghatározása. Mindenképp nagyon fontos és tényleg támogatandó energetikai
megújítás lehet mindkét intézménynél.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó „A” jelű határozati javaslattal kapcsolatban, mely
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pályázat benyújtásáról szól a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
tárgyában.
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

48/2018. (IV. 18.) határozata
„Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának
ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan A.) Döntés pályázat
benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
tárgyában B.) Döntés pályázat benyújtásáról Völgyikút utcai Idősek
Otthona energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Támogatási igények jóváhagyása a
Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú
épületek,
intézmények,
infrastruktúra
energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése”
című felhívásához kapcsolódóan A.) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó
Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában B.) Döntés pályázat
benyújtásáról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó „A” jelű határozati javaslat
elfogadását, mely pályázat benyújtásáról szól a Laczkó Dezső Múzeum
energetikai megújítása tárgyában.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „B” jelű határozati javaslattal kapcsolatban, mely
pályázat benyújtásáról szól a Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai
megújítása tárgyában.
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

49/2018. (IV. 18.) határozata
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a „B” jelű határozati javaslatról, mely pályázat benyújtásáról szól
Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B” jelű határozati javaslatot, mely
pályázat benyújtásáról szól Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai
megújítása tárgyában. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a „B” jelű
határozati javaslat elfogadását, mely pályázat benyújtásáról szól Völgyikút utcai
Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában.

7. Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az
Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1.
„Családbarát,
munkába
állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mint a terület önkormányzati
képviselője, természetesen maximálisan szeretné támogatni. Így is elég
csúszásban van. Azt is érzékeli a közbeszerzést követően, hogy abból az 500
mFt-os tervezett összegből a másik óvodát megépíteni nem lehet, ezért
mindenképp vissza kell vonni a pályázatot. Azt is üdvözli, hogy természetesen a
következő lépés az ismételt pályázat benyújtása, mert az a cél, hogy ezt az
óvodát meg kell újítani, egy új óvodát kell építeni. Reményeik szerint a tervezett
összegből sikeresen sikerül a közbeszerzést megoldani, ami természetesen azt
követően lesz ha, megnyerte az Önkormányzat a pályázaton az összeget.
Sárándi Balázs, a bizottság tagja: Hány m2 alapterületet érint az újjáépítés?
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Nem tudja pontosan. A műszaki
előkészítés nem az ő irodájához tartozik, de természetesen írásban megküldik a
választ. Teljes épület lebontásra és újjáépítésre kerül, ahogy a Ringató óvoda
estében is, ugyanúgy egy teljes átépítéssel kell tervezni és hasonló lesz a
műszaki megoldás is mint a Jutasi lakótelepen.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ennek az óvodaépítésnek a
tervdokumentációja készen áll, hiszen a Tervtanács megtárgyalta, az első
pályázatnak feltétele volt, hogy ezek a tervek elkészüljenek, mindennel
rendelkezik az Önkormányzat. 11 csoportszoba lesz, ugyanannyi csoportszobával
állna ismét fel az intézmény, vélhetően nagyobb alapterülettel mint az előző vagy
hasonló nagyságrendű alapterülettel, ezt ő sem tudja most perpillanat. A tervek
össz m2-ét meg kell nézni, de valószínű, hogy a városi honlapon egyértelműen
meg vannak az Egry úti Óvodának a tervei és megtekinthetők. Tehát egy,
- ahogy Irodavezető úr is említette, - teljesen új óvodát szeretnének megépíteni
az alapoktól kezdve, nem ugyanabban a szerkezeti megoldásban, mint amilyen
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az eredeti formájában volt, hanem egy teljesen más jellegű épület kerülne
kialakításra. Bízik benne, hogy egy XXI. századi intézmény lesz.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Máshonnan megközelítve: kb. 250-260
gyereknek készül ez az Óvoda, gyakorlatilag gyerekenként 4 millió forintba kerül
az óvoda építése. Ezt rendkívül magasnak érzi.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mihez képest?
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Általános építkezéshez, családi házhoz
képest.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ne hasonlítsák már össze egy családi
házas építéssel. Az ÁNTSZ követelményektől kezdve minden kritériumnak eleget
kell tenni: a csoportszobák, a hozzátartozó kiszolgáló egységek, a főzőkonyhától
kezdve minden olyan szükséges dolgot, az udvar-, illetve kertépítést, egyéb más
feladatot. Nem hiszi, hogy családi házhoz kell ezt hasonlítani. Mindig is több egy
ilyen gyermekintézménynek a bekerülési összege, mint egy családi házas
környezeté.
Halmay György, a Bizottság tagja: Szeretné kiegészíteni az előbbieket.
Közintézménynél megvannak a szabványok, aminek meg kell felelni. Egy új
építés vagy akár átépítés során nem lehet a szabályoktól eltérni. Meg van
határozva, hogy milyen járólap kerülhet lerakásra, csúszásmentesnek kell lenni,
bizonyos kopásállósággal kell rendelkezni, nem lehet olcsó járólap. Ez megjelenik
az árban is, arról nem is beszélve, hogy olyan konyhagépészet, gépészeti
berendezésekről van szó, amik szintén nagyon-nagyon drágák és még
sorolhatná.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Hol lehet megtekinteni a közbeszerzési
kiírásokat, illetve az ajánlatokat?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Mármint minek az ajánlatát?
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Már érkeztek ajánlatok. 500 mFt eredetileg a
pályázati összeg, abba nem fért bele, mert 700 valahány millió forint környékén
érkeztek elméletileg ajánlatok. Ezeket az ajánlatokat hol lehet megtekinteni?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Közbeszerzési Csoportnál.
Természetesen Irodavezető úr megnézi, hogy Szakértő úr hol tudja megnézni.
Ott van minden a Közbeszerzési Csoportnál, ott meg lehet nézni.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Szeretné jelezni, hogy a
gyulafirátóti óvodával kapcsolatosak voltak a lefolytatott közbeszerzési eljárások.
Ott engedélyezték azt a ráemelést, amit külön kormány engedéllyel lehet
elvégezni, hogy felemeljék a projekt támogatására fordítható keretösszeget.
Megtörtént egy ráemelés a Gyulafirátóti Óvodánál, ott egyébként volt már
lefolytatott közbeszerzési eljárás, két alkalommal sem fértek bele a már
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megemelt keretbe sem. Ennek a projektnek az esetén sajnos nem jutott el odáig
a dolog, hogy a Kormány ezt a ráemelést engedélyezte volna. Ennél az építésnél
még nincs lefolytatott közbeszerzési eljárás, de a másik óvoda, ahogy
tulajdonképpen korábban tervezték, hogy mind a kettő ebben az évben, nyáron
megújul, a Gyulafirátóti Óvodának a közbeszerzését lehet megtekinteni a
Közbeszerzési Csoportnál. Ennek a projektnek még nincsenek ezen fázisában.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ha abból az 500 mFt-ból meg
lehetett volna építeni, akkor már állna az óvoda, csak éppen nem lehetett. Ez
úgy volt, hogy már tavaly, 2017-ben kiköltözik az óvoda és elkezdik az
óvodaépítést. Az Önkormányzat mindent lefolytatott annak érdekében, a
költöztetéstől a helyszín kiválasztásig. Bizottság előtt volt, hogy milyen
helyszínekre lehet az Óvodát elköltöztetni. Már készültek a csomagolásra, már
azt tervezték külön fórumon, hogy hogyan-miként szállítódik el, ki cipeli a dobozt,
stb. Sajnos le kellett fújni az egészet, mert egyszerűen nem ment, fedezet nélkül
az Önkormányzat nem végezhet külön feladatot. Természetesen megcsinálhatták
volna, ha az Önkormányzat hozzá tud tenni még plusz forrásokat. Csak nem volt
az Önkormányzat annak birtokában, hogy plusz 200 vagy 300 millió forintot
hozzátegyen. Jó lett volna, ha lett volna plusz forrás, csak nem volt, ezért inkább
úgy döntött az Önkormányzat, hogy nem költözteti az intézményt. Az alapító
okiratot is már módosították az új helyszíneknek megfelelően, - kötelezően át kell
jelenteni az új helyszínre -, hogy az állami támogatást megkapja az
Önkormányzat a bennlévő gyerekek után. Ezt is újra vissza kellett állítani, mert
nem tudott megvalósulni a beruházás. Nem volt egyszerű az előkészítés és
természetesen utána vissza kellett állítani az eredeti állapotot.
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 1. határozati javaslattal
kapcsolatban, mely a TOP-6.2.1-15-VP1-2015-00003 azonosítószámú, Egry úti
óvoda újjáépítése” című pályázat visszavonásáról szól.
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

50/2018. (IV. 18.) határozata
„Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti

óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1. „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat visszavonásáról és
ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1.
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés”
című felhívására” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1. határozati
javaslat elfogadását, mely a TOP-6.2.1-15-VP1-2015-00003 azonosítószámú,
Egry úti óvoda újjáépítése” című pályázat visszavonásáról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely pályázat
benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására
szól.
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

51/2018. (IV. 18.) határozata
a 2. határozati javaslatról, mely pályázat benyújtásáról az Egry úti óvoda
újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására szól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2. határozati javaslatot, mely pályázat
benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására
szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek 2. határozati javaslat elfogadását.

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált
Területi Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

52/2018. (IV. 18.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi

Programjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Integrált Területi Programjának felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között, a Stadion
üzemeltetése
és
hasznosítása
tárgyában
kötött
megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Mi indokolta az összeg megemelését? 11
millió volt 2017. évben, 2018-ban 20 millióra emelkedett az összeg, bár 2017-ben
ez márciustól szólt, két hónap kiesett, mégis lényegesen magasabb az összeg.
Azon kívül az Önkormányzat átvállalja a közműszolgáltatók felé a kifizetéseket. Mi
indokolta ezt?
Scher Ágota irodavezető: Nem átvállalja, hanem az Önkormányzat
vagyonkezelésbe kapta és az ő feladata a közműköltségek biztosítása és
egyébként az Önkormányzatot illeti meg a hasznosításból származó bevétel is.
Így szerepel a költségvetésben is.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Irodavezető Asszony elmondta
válaszában a lényeget, illetve a költségvetés elfogadásakor, februárban jelentek
meg ezek a számok, amikor tulajdonképpen átvezetésre került az üzemeltetési
szerződésben. Tulajdonképpen akkor döntött az Önkormányzat arról, hogy
hasonlóan a tavalyi évhez finanszírozza ennek a szerződésnek a feladatait, amit a
„VKSZ” Zrt lát el. Ennek a tevékenységnek a személyi, illetve tárgyi ráfordításai
szerepelnek természetesen a finanszírozási feladatok között.
Salga Balázs, a „VKSZ” Zrt intézményüzemeltetési igazgatója: A törvényi
változásoknak megfelelően a kötelező béremeléseket végre kellett hajtani,
valamint a piaci áremelkedések lekövetése érdekében is szükséges az emelés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Úgy érzi, hogy nem olyan hatalmas
ez az összeg, hogy ne lenne indokolt. Saját cégről van szó, nem mintha ez
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indokolná, de az sem lehetséges, hogy saját cégét hátrányos helyzetbe hozza az
Önkormányzat és esetleg olyan plusz kiadással terheli, ami ránézve, mint
gazdasági társaság veszteséget okozna. Egyértelmű volt a válasz megadásakor,
hogy ez indokolt 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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

53/2018. (IV. 18.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között, a Stadion üzemeltetése és
hasznosítása tárgyában kötött megállapodás módosításáról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között, a
Stadion üzemeltetése és hasznosítása tárgyában kötött megállapodás
módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

10.A.)

B.)

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
között
létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításáról
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti szerződés
jóváhagyásáról

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
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön
szerződés módosításáról 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

54/2018. (IV. 18.) határozata
„A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról B.)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti
szerződés jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés
módosításáról B.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft közötti
bérleti szerződés jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1.
határozati javaslat elfogadását, mely Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés
módosításáról szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti szerződés
jóváhagyásáról 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

55/2018. (IV. 18.) határozata
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a 2. határozati javaslatról, mely Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról szól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2. határozati javaslatot, mely Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft közötti bérleti szerződés
jóváhagyásáról szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek 2. határozati javaslat
elfogadását.

11. A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött
együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2024-ig
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Nincs kiegészítése, bár a
Kabinetiroda a felelős az előterjesztésért, ő helyettesíti őket, ismeri az
előterjesztés tartalmát. Sem az előterjesztő, sem az Iroda részéről nincs
kiegészítés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A legutóbbi Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság ülésen hoztak egy elvi döntést, hogy minden előterjesztéshez kérik az
előterjesztő képviselőjét, szíveskedjék eljönni. Természetesen elfogadja
Irodavezető urat, de ismételten jelzi az Önkormányzati Iroda felé, hogy ez az
utolsó kérés. Kéri Dr. Dancs Judit csoportvezető asszonyt, legyen szíves Jegyző úr
felé jelezze ezt. Szíveskedjenek biztosítani az itt létet.
Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója: Felvetődhet az a kérdés, hogy
miért szükséges a VEDAC szerződésének a meghosszabbítása, amikor 2020-ig van
szerződésük. Egyik oldalon nekik hosszú távon a szakmai munka szempontjából
fontos ez, egy másik aspektusból megközelítve azt gondolja ez egy fontos üzenet
a Magyar Atlétikai Szövetség felé is, hogy egy komoly beruházást tervez a város a
közeljövőben a Stadionban és nagyon fontos az, hogy megmutassa, hogy a város
atlétikai klubja irányában elkötelezett és ezzel vállalja gyakorlatilag azt is, hogy a
létesítményt a megfelelő sportcélokra fogja hasznosítani. A VEDAC részéről ők azt
tudják cserébe ezért vállalni, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
minél nagyobb forrás és minél gördülékenyebben jusson el a városba, tudják,
hogy ez egy összetett folyamat, mert benne van az előterjesztésben, hogy
javasolta az Atlétikai Szövetség az EMMI-nek a sportágfejlesztési támogatásból
erre szánt keretet, eleve tudják, hogy minden felosztható újra, amíg nincs
támogatási szerződés, addig nem mehetnek biztosra. Azt gondolja, hogy ez egy
nagyon fontos üzenet. Másik, ő azt gondolja, hogy a VEDAC a város
sportegyesülete, ez mindig is így volt és ezen dolgoznak, hogy ez a jövőben is így
legyen, ami nemcsak az élsportban mutatkozik meg, hanem a szabadidősport
területén is és ezúton hadd invitálja meg Tisztelt Bizottsági tagokat és minden
jelenlévőt a május 6-án vasárnap a STOP SHOP bevásárlóközpontnál tartandó
futóversenyre, amit újragondoltak és azt gondolja ilyen sem volt még a városban,
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hogy összesen 8 iskolát 2 millió forint összdíjazású sportcélú fejlesztési
támogatással fogják tudni támogatni. Ez annak köszönhető, hogy a vállalati szféra
nagy része is beállt a VEDAC mögé és komoly felajánlásokat kaptak. Komoly
multinacionális cégek is benne vannak ebben a projektben, illetve a május 7-én
hétfőn az Óváros téren Magyarország első köztéri dobóatlétikai versenye kerül
megrendezésre. Márton Anita az ország első atlétikai súlylökője fog súlyt lökni
az Óváros téren, ez azt gondolja, hogy kuriózum. Nem volt még soha ilyen
Magyarországon és ilyen projekteken dolgoznak. Ezzel a támogatással, - hogy
visszatérjen az önmaguk reklámozásából - tudnak hozzájárulni, a Tisztelt
Bizottság is, hogy ilyen rendezvények valósuljanak meg a városban.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Köszöni. Ügyvezető igazgató úr is
említette a reklámot, abból soha nem elég és Önök nemcsak magukat
reklámozzák, hanem Veszprém városát is és ez fontos, hiszen készülnek a
kulturális főváros cím elnyerésére. Mindenre szükség van, szükség van ilyen fajta
megjelenésre is természetesen. Nem szorosan kapcsolódik a kultúrához, de
természetesen a kultúra, sport kézben jár egymással. Azt gondolja, hogy ez egy
nagyon jó úttörő jellegű feladat. Természetesen szívesen segítik
feladatellátásban, hisz ez az elkötelezettség is azt jelzi, hogy Veszprém is
komolyan gondolja ezt a feladatot. Sok sikert kívánnak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

56/2018. (IV. 18.) határozata
„A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött

együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2024-ig” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai
Clubbal megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2024-ig”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
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12. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt átalakításáról az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és
megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Fontos feladatot kíván végrehajtani
a Zrt. Az átalakulást követően új feladatokat, új célokat is kitűzött magának.
Természetesen nagyon fontos, hogy egy újabb lépést tegyünk az Európa
Kulturális Fővárosa cím elnyerése érdekében és ezért fontos, hogy a kicsit
"döcögös" Balatoni Korona Zrt munkáját felturbózva egy újabb lehetőséget
nyissanak ki és újabb tárházzal gazdagítsák a pályázatot.
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

57/2018. (IV. 18.) határozata
„Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt átalakításáról az Európa Kulturális

Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt
átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és
megvalósítása érdekében” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

13. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
hajléktalan személyek ellátását biztosító Befogadás Háza
2017. évi feladatainak teljesítéséről
Előterjesztő: Kozma Imre, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Máltai Szeretetszolgálat
megjelenése Veszprém városában és természetesen a hajléktalan ellátás
tekintetében példaértékű. Mindenképpen az a feladat, amit Önök végeznek
ebben minőségükben az természetesen dicsérendő, illetve az a
szolgálatkészség, amit tesznek a hajléktalanság vonatkozásában az mindenképp
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részéről köszönetként kell, hogy
megfogalmazódjon és nem egy könnyű feladat, amit Önök végeznek, mert a
hajléktalan emberekkel a kapcsolattartás nagyon nehéz, körülményes.
Természetesen nekik is meg van a saját életvitelük, amelyet nagyon nehéz
befolyásolni és néha lehetetlen is befolyásolni, ezért tényleg az Önök munkája
példaértékű és a Bizottság nevében csak köszönetet tud mondani. Haladjanak
továbbra is ezen az úton, s remélik, hogy újabb és újabb pályázatokkal még
sikeresebbé tudják tenni ezt a fajta szolgálatot.
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 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

58/2018. (IV. 18.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
hajléktalan személyek ellátását biztosító Befogadás Háza 2017. évi
feladatainak teljesítéséről” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület beszámolója a hajléktalan személyek ellátását biztosító Befogadás
Háza 2017. évi feladatainak teljesítéséről” 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 15.12 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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