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alpolgármester
irodavezető
csoportvezető
a VEINSZOL igazgatója
kabinetfőnök, irodavezető
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény vezetője
ÉNYKK Zrt képviselője
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás
Háza vezetője
ifjúsági és civil referens
ÉNYKK Zrt képviselője
csoportvezető
kulturális referens
Mendelssohn Kamarazenekar képviselője
közterület hasznosítási ügyintéző
jegyzőkönyvvezető

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Hiányzik Dr. Strenner Zoltán, 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 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

59/2018. (V. 23.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. május 23-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. A.)
B.)

és

Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat
bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről,
valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről
Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások
felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi
megállapodás megkötéséről

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

2. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.4.1-15-VP1-201600001 kódszámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések
megvalósulása Veszprém város területén” című pályázat keretében kialakítandó
kerékpárutak kivitelezése érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai
megújítása tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

5. Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt veszprémi
áldozatairól megemlékező „botlókövek” elhelyezéséhez
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
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6. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.6.1-16
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához kapcsolódóan
A.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi
rendelő megújítása” tárgyában
B.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők
megújítása” tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

7. Döntés a civil keret terhére kiírt 2018. évi pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

8. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

9. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulása 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

10. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási
szerződésének 2017. évi szakmai teljesítéséről
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

11. Beszámoló a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá alakulásáról
Előterjesztő:

Kováts Péter hegedűművész, művészeti vezető
a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület elnöke

12. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

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

bizottsagok/bizottsagi-

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Alpolgármester úr egyéb elfoglaltságára
tekintettel,
az
Ő
napirendjeivel
kezdi
meg
munkáját
a
Bizottság.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Döntés a civil keret terhére kiírt 2018. évi pályázatok
elbírálásáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Hál’ istennek a civil szervezetek
száma nagyon komoly, hiszen 120 pályázat érkezett be és ebből mindösszesen
csak 8 pályázat volt, amely bizonyos hiányossággal küszködött és ezért
elutasításra került. Annak is nagyon örül, hogy a programokhoz elég komoly volt
a jelentkezők száma, mindösszesen 67, akik különböző programokban kívánják
városunk kulturális és egyéb életét színesíteni. Az is örvendetes, hogy erre a
programra, vagy programsorozatokra 11,5 millió forintot kívánnak szánni a civil
szervezetek, melyhez az Önkormányzat a civil pályázat keretének terhére 3.680
eFt-tal kíván hozzájárulni. Működés tekintetében is 53 civil szervezetnek adnak
lehetőséget, hogy megfelelő működést tudjon az elkövetkezendő 2018-as évben
is folytatni, természetesen ezzel is hozzájárulva a civil szervezeteink
színességéhez. Köszöni Alpolgármester úrnak és a bizottságnak a munkáját, akik
az elbírálásban részt vettek. Nem kis feladat volt, hiszen 120 pályázatot kellett
végignézniük és értékelniük, az eredmény itt van a Bizottság előtt.
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 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

60/2018. (V. 23.) határozata
„Döntés a civil keret terhére kiírt 2018. évi pályázatok elbírálásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a civil keret terhére kiírt 2018.
évi pályázatok elbírálásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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2. Beszámoló
jóváhagyása
az
ÉNYKK
Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt helyi menetrend
szerinti
közösségi
közlekedési
közszolgáltatási
szerződésének 2017. évi szakmai teljesítéséről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

61/2018. (V. 23.) határozata
a „Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2017. évi szakmai
teljesítéséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt helyi menetrend szerinti
közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2017. évi szakmai
teljesítéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

3. A.) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az
Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések
módosításáról és kiegészítéséről, valamint további
lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről
B.) Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012 kódszámú
„Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című
projekt megvalósításához kapcsolódó, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi
megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon fontos lépést kíván
ismételten tenni az Önkormányzat a „Pokoli-torony” fejlesztése ügyében. Ez egy
újabb lehetőség, természetesen szeretnék bővíteni a lehetőségeiket is. Bízik
benne, hogy a közös együttműködés, ami eddig is volt, az továbbra is azt a célt
szolgálja, hogy valóban a szociálisan rászorulók kapjanak bérlőkijelölést majd.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Alelnök úr száján az előbb kicsúszott a
korábbi megnevezése az épületnek. Azt szeretné csak tisztelettel kérni, hogy
próbálják ezt a köznyelvben használatos elnevezést elfelejteni. Olyan sokat és
olyan módon változott a környezet és a körülmények, hogy ne tartsák ők fenn.
Tudja, hogy így egyszerűbb. Nem számon kérni akar, csak ő is néha figyelmezteti
magát, hogy véletlenül se használja ezt a kifejezést, merthogy hál’ istennek
nagyon sokat változott a helyzet.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ígéri, hogy ez volt az utolsó, ez
figyelmeztetés volt számára, hogy hatalmas fejlődésen ment keresztül az
ingatlan, amióta a Máltai Szeretetszolgálat kezeli és jó gazda gondosságával
műveli, valóban teljesen igaz, csak sajnos bennük van ragadványként, hogy így
nyilatkoznak az épületről, holott ez már messze nem az
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslattal
kapcsolatban, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az
Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és
kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről
szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

62/2018. (V. 23.) határozata
„A.) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az
Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések
módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások
bérlőkijelölési jogának megszerzéséről B.) Döntés az EFOP 2.4.217-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása
Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi
megállapodás megkötéséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A.) Döntés a Magyar Máltai
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Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött
szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások
bérlőkijelölési jogának megszerzéséről B.) Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012
kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt
megvalósításához kapcsolódó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
kötendő konzorciumi megállapodás megkötéséről” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslat elfogadását, mely a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról
kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások
bérlőkijelölési jogának megszerzéséről szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó „B” határozati javaslattal kapcsolatban, mely az EFOP-2.4.2-17-201800012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt
megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

63/2018. (V. 23.) határozata
az EFOP-2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások
felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B” határozati javaslatot, mely az EFOP2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben”
című projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötéséről szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a „B”
határozati javaslat elfogadását, mely az
EFOP-2.4.2-17-2018-00012
kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt
megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről szól.

4. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP64.1-15-VP1-2016-00001 kódszámú „Közlekedésbiztonsági
és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém
város területén” című pályázat keretében kialakítandó
kerékpárutak kivitelezése érdekében
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner
Lajos,
a
Bizottság
alelnöke:
Komoly
pénzügyi
kötelezettségvállalásról van szó az Önkormányzat tekintetében. Ez is azt láttatja,
hogy sajnos eléggé elmentek az árak, természetesen nagyon fontos a kerékpárút
fejlesztés a városon belül a Jutasi út és Szabadság puszta tekintetében. Erről már
döntések születtek
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 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

64/2018. (V. 23.) határozata
„Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-64.1-15-VP1-

2016-00001 kódszámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát
fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
a
TOP-64.1-15-VP1-2016-00001
kódszámú
„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém
város területén” című pályázat keretében kialakítandó kerékpárutak kivitelezése
érdekében” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

5. Döntés
pályázat
benyújtásáról
a
TOP
6.5.1-16
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása
tárgyában
Előterjesztő:

Brányi Mária alpolgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ha jól olvasta, akkor 2018. június 30ig nyújtható be a pályázat. 36 hónap van rá, annyi a futamidő. Az árak
tekintetében, - legutóbb és leggyakrabban az árakkal kínlódnak -, mennyire
sikerült bölcsen beárazni ezt az energetikai megújítást, mert ez fontos. Erőmű
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készül, nyílászáró cserét, hőszigetelést és számos konyhai eszközök kicserélését
tervezik, ami természetesen nagyon fontos. Ha villamosenergiával kívánják ezt
követően működtetni a konyhai berendezéseket, akkor ez egy fontos momentum.
Kérdés, mennyire tudták belőni az árakat, mert itt ugye a 36 hónap és mire a
közbeszerzés időszaka eljön az mindig egy kicsit hosszabb idő. Sikerült-e
valamennyire megközelíteni azt a maximális lehetőséget, ami esetleg nem gátolja
a beruházást.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Ebben a fázisban úgy tudja
még tervezői költségbecslésekkel rendelkeznek és kivitelezői piackutatás nem áll
rendelkezésre, így sajnos azt nem lehet állítani, hogy ezek a számok biztosak
volnának. Van benne valamennyi szórás. Amennyire ebben a fázisban ennek a
tervezése lehetséges, nyilván minden szakmai szempontot ennek alárendeltek, de
nyilván biztosat most nagyon nehéz lenne mondani. Ha Adlovits Péter úr
kiegészíti, azt megköszöni, mert igazából hozzájuk tartozik ez a rész.
Adlovits Péter csoportvezető: Elnök úr is mondta, hogy a piaci árak azok
gyakorlatilag hónapról hónapra változnak, nemcsak évről évre, és ezeket az
árváltozásokat nehéz lekövetni. A különböző cégek, generál kivitelezők, alattuk
felsorakozó alvállalkozók az éppen aktuális árszinthez próbálnak igazodni, emiatt
nagyon nehéz a Hivatal számára becsülni. Ami a 36 hónapot illeti, a céluk
alapvetően az, hogy 36 hónap helyett rövidebb időn belül kerüljön befejezésre a
beruházás. Emiatt a majdani árszinthez képest vélhetően valamivel kedvezőbb
árszinten tudják a kivitelezést megvalósítani. Ahogy Irodavezető úr is említette a
kivitelezés függ a pillanatnyi árszinttől, a kivitelezési árakat tudják alkalmazni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Csak Irodavezető úr azt mondta,
hogy a beruházás költsége a tervezői költségbecslés alapján került
meghatározásra.
Adlovits Péter csoportvezető: A tervezők is az aktuális árakat, rendelkezésre
álló egységárakat alkalmazzák, ami hónapról hónapra változik. A tervezők is erre
tudnak hagyatkozni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: El tudja fogadni csak látja a szomorú
jövőt ebben a pályázati szakaszban is, hogy ikszer fognak nekifutni és a határidők
eszméletlenül tudnak menni. Megszerzik a pályázatot, közbeszerzés, kiderül a
közbeszerzésen, hogy forráshiányos a közbeszerzés, eredménytelen, újra indul a
folyamat. Ő azért kérdezte, hogy mennyire tudtak esetleg plusz forrást rálőcsölni
a pályázatban, hogy valamennyire közelítse esetlegesen a lehetőségeket. Ő csak
erre gondolt.
Adlovits Péter csoportvezető:
megközelíteni a költségeket.

Természetesen

maximálisan

próbálták

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.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

65/2018. (V. 23.) határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi
Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP
6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához
az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a

Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön
szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Sok sikert kívánnak, hogy
megvalósuljon a megálmodott áthelyezés, mert fontos, hogy bővüljenek és
fontos, hogy jó körülmények között tudják a munkájukat végezni.
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 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

66/2018. (V. 23.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról”
tárgyú előterjesztésről
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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” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

7. Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás
Holokauszt
veszprémi
áldozatairól
„botlókövek” elhelyezéséhez

megadása a
megemlékező

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Fontos eseményről van szó, bízik
abban, hogy az az 5 család, 5 helyszín, 12 áldozat, akik ráadásul Veszprém város
polgárai voltak anno egy kis jelképet kapnak, amellyel tényleg adóznak annak a
kegyetlenségnek, amiben ők az életüket elszenvedték. Nemes anyagból készül,
igaz, hogy az alaprésze 10x10-es beton, szép réztábla kerül rá elhelyezésre a
nevükkel. Az is nagyon fontos, hogy olyan megoldással, függetlenül attól, hogy
„botlókő”-nek nevezik, nem lehet elbotolni, mert szintbe lesz a felülettel. Nem
arról szól, hogy botladozni kell. Az is nagyon fontos, hogy közel 43 ezer ilyen
követ már elhelyeztek Európa szerte. Mindenképp javasolja az Önkormányzat
részéről, hogy ezt a nemes gesztust adják meg.
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 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

67/2018. (V. 23.) határozata
„Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt

veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek” elhelyezéséhez”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás
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megadása a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek”
elhelyezéséhez” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

8. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív
Program TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan
A.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám
alatti orvosi rendelő megújítása” tárgyában
B.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út 59. szám
alatti orvosi rendelők megújítása” tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem szeretné még egyszer az árakat
megismételni, hasonló aggodalmak merülhetnek fel itt is, hogy abban az
árkategóriában sikerül-e a közbeszerzést megvalósítani, de bízzanak benne, hogy
igen.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Tudja, hogy kérdése nem szigorúan a
napirend része, de jól haladnak a napirendek tárgyalásával. A Kádártai orvosi
rendelővel kapcsolatban szeretne információt kérni, hogy hogy áll a
megvalósítás.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető: Benyújtották a pályázatot,
támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése van
folyamatban és azt követően a közbeszerzési eljárás is el tud indulni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Elegendő ennyi információ?
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: Ennyit sem tudott eddig. Egy éve volt
sajtótájékoztató, ami arról szólt még, hogy remélik jövő ilyenkor már a
kádártaiak használatba vehetik és hasonló okai vannak a csúszásnak, mint a már
korábbi napirendnél szóba kerültek, de ha sínen van, az őt megnyugtatja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslattal
kapcsolatban, mely pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a
Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

68/2018. (V. 23.) határozata
„Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-

6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan A.) Döntés pályázat
benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő
megújítása” tárgyában B.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út
59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” tárgyában” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Támogatási igények jóváhagyása a
Területi Operatív Program TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan A.) Döntés pályázat
benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása”
tárgyában B.) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út 59. szám alatti orvosi
rendelők megújítása” tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
„A” jelű határozati javaslat elfogadását, mely pályázat benyújtásáról a TOP
6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
felhívásához a Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában
szól.
A Bizottság Alelnöke kérte jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslattal kapcsolatban, mely pályázat
benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Jutasi út 59. szám alatti orvosi
rendelők felújítása tárgyában szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

69/2018. (V. 23.) határozata
a pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Jutasi út 59.
szám alatti orvosi rendelők felújítása tárgyában szóló határozati
javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B” jelű határozati javaslatot elfogadja,
13

mely pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Jutasi út 59. szám alatti orvosi
rendelők felújítása tárgyában szól. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a „B”
jelű határozati javaslat elfogadását.

9. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: A Kistérségi Társulás az előterjesztés pénzügyi
vonatkozásait megtárgyalta és jóváhagyta.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Jó munkát kíván a Kistérségi
Társulásnak, hogy hasonló jó színvonalon végezzék a munkájukat, hiszen nagyon
fontos az a feladat, amit végeznek.
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 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

70/2018. (V. 23.) határozata
„Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi

tevékenységéről” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

10.Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezető: A Társulás megtárgyalta és jóváhagyta a beszámolót.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Jó munkát kívánnak. Egy nagyon
fontos szolgáltatásról van szó, s ha még bővülni is tudnak, akkor több feladat
még több lehetőség. Bízik abban, hogy a feladatok csökkennek, mert a
családsegítés, gyermekekkel való munka inkább csökkenést kívánnak, mint
bővülést.
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 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

71/2018. (V. 23.) határozata
„Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulása 2017. évi tevékenységéről” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulása 2017. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

11. Beszámoló a Mendelssohn
zenekarrá alakulásáról

Kamarazenekar

hivatásos

Előterjesztő: Kováts Péter hegedűművész, művészeti vezető
a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület elnöke
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: További sikereket szeretnének
kívánni a Mendelssohn Kamarazenekarnak. Vigyék Veszprém város hírnevét,
hiszen egy fontos művészeti ággal bővült Veszprém kulturális ágazata, az
Egyesület elnöke vezetésével egy nagyon komoly munkát kell, hogy
képviseljenek, hiszen feladat is van, amellett, hogy művészeti szinten kell, hogy
muzsikáljanak, természetesen Veszprém városát is képviselik. Sok sikert
szeretnének kívánni. Szeretné megkérdezni, hogy az együttműködés jegyében
van-e olyan kikötés, hogy Veszprém városát, mint főszponzort egy-egy fellépésük
alkalmával hogyan, miként jelenítsék meg.
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Cserép Erzsébet, a Mendelssohn Kamarazenekar képviselője: A nyomdai
anyagokon, műsorfüzeteken, plakátokon mindig szerepel a városi támogató. A
szerződésben nem emlékszik, hogy ez külön nevesítve van-e, azt hiszi nincs, ettől
függetlenül mindenhol feltüntetik.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Dr. Dancs Judit csoportvezető
asszonyt szeretné kérni, hogy erre tegyenek pontot. Majdan, itt olvasva a 2019-i
költségvetés előzetes elképzeléseiben magasabb összeget irányozott elő a
Kamarazenekar, ezért nézzék meg, hogy Veszprém város jelképeinek használatát
hogyan-miként lehetne megjeleníteni, mert azért meg kell beszélni, mivel az
Egyesület, nemcsak Veszprém városában lép fel.
Cserép Erzsébet, a Mendelssohn Kamarazenekar képviselője: Két szerződés
van, egy keretszerződés és évente van egy támogatási szerződés is, ahol az
összeget jóváhagyják. A kettő közül az egyikben szerinte szerepel.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nem emlékszik rá, azért javasolta az
Önkormányzati Irodának, hogy nézzék meg. További jó munkát kívánnak. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nevében az Egyesületnek – Elnök úrnak is
adja át legyen szíves – további sikereket kívánnak, természetesen az Egyesület
tagjainak is, hiszen úgy jelenítik meg együttesen a Kamarazenekart. Fontos, hogy
ők is kapják meg azt a „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság”-i jelzést, hogy velük
vannak, büszkék rájuk, s természetesen a lehetőségekhez képest támogatni is
fogják őket.
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 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

72/2018. (V. 23.) határozata
„Beszámoló a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá

alakulásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Mendelssohn
Kamarazenekar hivatásos zenekarrá alakulásáról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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12. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő: Kovács Zoltán irodavezető
Kőhegyi Imre közterület hasznosítási ügyintéző: Pontosítása lenne. A 6.
választókerület képviselője, Brányi Mária kérte a Csillag úti Óvoda
támogatásánál kerüljön pontosításra a támogatás célja: Csillag úti Óvoda
játszóudvar fejlesztése műfüvesítés helyett. Az összeg pedig 2 millió forint
helyett 1,5 millió forint lesz. Ezzel a módosítással kéri az előterjesztést
megtárgyalni és elfogadni.
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 6 tagja 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

73/2018. (V. 23.) határozata
„Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Választókerületi Keret
felhasználásával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselői
javaslatokat:

1.sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
VMK támogatása:
(Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Egyesület
programjaira)
1. sz. vk. összesen:

50.000.- Ft

50.000.- Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Virágföld beszerzése:

20.000.- Ft
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2.
Parkosítási munkákra:
(Damjanich u. 1-3-5. ; Vécsey u. 4-6. )
2. sz. vk. összesen:

120.000.- Ft
140.000.- Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
VMK támogatása:
(Magyar Irodalomtörténeti Társ. Veszprém megyei
Tagozat rendezv.)
3. sz. vk. összesen:

30.000.- Ft

30.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(Nyugdíjas rendezvények költségeire)
4. sz. vk. összesen:

50.000.- Ft
50.000.- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Kertészeti munkákra :
(Sólyi u. 2.sz. környezetében)

10.000.- Ft

2.
Csillag úti óvoda játszóudvar fejlesztésére:
6. sz. vk. összesen:

1.500.000.- Ft
1.510.000.- Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
VMK támogatása:
(Magyar Irodalomtörténeti Társ. Veszprém megyei
Tagozat. rendezv.)
2.
Növények beszerzésére:

50.000.- Ft

12.000.- Ft

7. sz. vk. összesen:

62.000.- Ft
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9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Növények beszerzésére:

10.000.- Ft

2.
Hóvirág Bölcsőde támogatása :
(eszközbeszerzésre, rendezvényekre)

150.000.- Ft

3.
Kollégium Alapítvány támogatása :
(Ukrán néptánccsoport támogatása)

-225.000.- Ft

4.
Kollégium Alapítvány támogatása :
(egyszerű hangosító szett beszerzésére)

-230.000.- Ft

9. vk. összesen:

-295.000.- Ft

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

40.000.- Ft

10. sz. vk. összesen:

40.000.- Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
11. sz. vk. összesen:

50.000.- Ft
50.000.- Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)
12. vk. összesen összesen:

100.000.- Ft
100.000.- Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 14.42 órakor bezárta.
K.m.f.
Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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