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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. A Bizottság a munkáját a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés megtárgyalásával kezdte.
Érdeklődött, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban, amennyiben nincs, kérte foglaljanak állást a határozati javaslattal
kapcsolatban.

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

101/2018. (IX. 19.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 100/2018. (VI. 20.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi.

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke kérte a bizottság
tagjait foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

102/2018. (IX. 19.) határozata

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. szeptember 19-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Tájékoztató Veszprém
gazdálkodásáról

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

2018.

I.

és

félévi

Előterjesztő:Porga Gyula polgármester
2. A)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

B)

Döntés
az
Önkormányzat
kötelezettségvállalásról

vagyonbiztosításával

C)

Döntés a marketing tárgyú több éves szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról

D)

Döntés a TOP- 7.1.1 Helyi közösségi kezdeményezések” (CLLD) című pályázat
kulcsprojektjének benyújtásához kapcsolódó megalapozó tanulmány elkészítése
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
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kapcsolatos

pénzügyi

E)

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásáról

F)

Döntés a Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérlete
és üzemeltetése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előterjesztők: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
3. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel köztemetők üzemeltetése és
fenntartása érdekében megkötött vagyonkezelési szerződés egységes szerkezetű
módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
4. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, országos közút
funkciójú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adása
tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
5. Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal
megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan ellátást biztosító Veszprém,
Jutasi u. 24-28 szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos haszonkölcsön
szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
7. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Területi- és Településfejlesztési 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 VMJV
Polgármesteri Hivatala energetikai megújítása tárgyában
Előterjesztő:Brányi Mária alpolgármester
8. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti OviSport Program” című pályázatának a 7-dik felhívásához
Előterjesztő:Brányi Mária alpolgármester
9. A)
B)

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó
víziközmű-rendszer vagyonértékelésének elkészíttetéséről
Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési
tervről

Előterjesztő:Némedi Lajos alpolgármester
10. Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Scher Ágota irodavezető: Rövid kiegészítés lenne: mint a mellékletekből is
látható, az első félévben az intézmények és az önkormányzat is kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytattak, a bevételek és a kiadások összhangja is
megteremtődött. Likvid hitel felvételére nem került sor, és különösebb probléma
nem jelentkezett a gazdálkodás folyamán. Érzékelhető, hogy van egy-két terület,
mely még odafigyelést igényel a második félévben. Ilyen az ingatlan értékesítési
bevétel, ahol van néhány olyan ingatlan, aminek az értéke meghaladja a
betervezett bevétel mértékét, de az, hogy ez év végéig tud-e realizálódni, az
kérdéses.
Előkészítési stádiumban vannak ezek az ingatlanértékesítések, ha minden igaz,
akkor holnap a Tulajdonosi Bizottság is fog tárgyalni néhányat.
Baumgartner Lajos a Bizottság alelnöke: elmondta, hogy arról sem szabad
elfeledkezni, hogy a könyvvizsgálók is megvizsgálták a tájékoztatót, és rendben
találták. Az előterjesztő arról is tájékoztatta a Közgyűlést és a Bizottság tagjait,
hogy a kivitelezések alacsonyabb szintje annak tudható be, hogy a 3.
negyedévben kezdődnek meg a tervezett beruházások.
Ahogy irodavezető asszony is említette, a 2018 I. féléve stabilitás mutatott, a
kitűzött célokat, adatokat teljesíteni tudtuk, az intézmények megfelelően
gazdálkodtak, intézményi bevételek is a terveknek megfelelően alakultak. Bízik
benne, hogy a 2018. év második félév is hasonlóan biztonsággal fog
megvalósulni.
Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az adóbevételekkel is kell foglalkozni, mert
van ilyen jellegű határozat, hogy a Bizottság átnézi a 2018 évi adóbevételeket.
Szeptember 15.-e volt az adóbefizetések határideje, így októberben lesz egy
előkép a 2018. évi adóbevételek teljesüléséről.
A tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, a
Bizottság a tájékoztatót tudomásul vettel.

2. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati
rendeletének módosítása
B) Döntés
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés
a
marketing
tárgyú
több
éves
szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése érdekében
pénzügyi kötelezettségvállalásról
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D) Döntés a TOP- 7.1.1 Helyi közösségi kezdeményezések”
(CLLD) című pályázat kulcsprojektjének benyújtásához
kapcsolódó megalapozó tanulmány elkészítése érdekében
pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásáról
F) Döntés a Polgármesteri Hivatal használatában lévő
nyomatkészítő eszközök bérlete és üzemeltetése
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző

Scher Ágota irodavezető: elmondta, hogy a napirend pontjai között szerepel egy
későbbi sorszámmal a választókerületi kerettel kapcsolatos döntés, de azok, amik ott
megfogalmazásokra kerültek, az abban foglalt javaslatokat a költségvetési rendelet
tervezet módosítása már tartalmazza.
Kovács Zoltán irodavezető is szerette volna jelezni, hogy technikailag előbb kellett
volna tárgyalni a képviselői keretet, mint a költségvetés módosítást.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: megerősítette, hogy a napirendi pontok
összeállításánál az volt a szokás, hogy amennyiben választókerületi döntés
költségvetés módosítást igényel, az került előre, de mivel a tervezet így készült,
javasolja, hogy a tervezet szerint menjen tovább az ülés.
Köszöni a megerősítést, hogy azok a kötelezettségek részei a költségvetés
módosításnak.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: szeretné megkérdezni, hogy a 10. számú
választókerületben az idősek otthonánál az akadálymentesítés mennyibe került
pontosan.
Lamos Péter irodavezető: a szám bruttó 1,5 M Ft.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: szeretne visszakérdezni, hogy megfelelő
volt-e a válasz?
Katanics Sándor, a Bizottság tagja: megfelelő volt a válasz, bruttó 1,5 M Ft.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke javasolta a szavazást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

103/2018. (IX. 19.) határozata

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadását.
A bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állás az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó B.) határozati javaslattal kapcsolatban, mely az
Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
szól.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztésből látható, hogy eddig
az Uniqánál volt a biztosítás, de ki kell írni az új közbeszerzést a 2019 és 2020 évre
biztosítás tekintetében. Mennyire volt rugalmas az Uniqa biztosító a vagyonkárok
tekintetében, mert biztosan volt az elmúlt időszakban? A biztosító társaságok csak
azt szeretik, ha fizetünk, ha pedig károk vannak szeretnek kibújni. Sok múlik azon
társaságon, aki ezt előkészíti és kezeli. Van-e olyan számítás, hogy mennyiből mennyi
kárt fizetett meg a biztosító.
Scher Ágota irodavezető: természetesen van, és ez alapján készítettük elő a
mostani közbeszerzési anyagot.
A bróker céggel is folyamatos kapcsolatunk van. Nagyon sok apróbb káresemény
volt. Nem nagy tételekről volt szó, ezeknek egy része ilyen meghibásodás és vihar
okozta károk voltak, itt különösebb problémák nem voltak. Egy-két olyan eset volt,
ahol a felelősségbiztosítás terhére kellett kárrendezést végrehajtani, ami sok esetben
nem csak a biztosító társaságon múlott, hanem hogy mikor és milyen módon sikerült
ezeket dokumentálni. Itt maga az eljárási idő hosszabbodott meg, és nem azért,
mert a mi részünkről valamilyen késedelmes közlés történt, hanem felénk is
meglehetősen későn érkeznek az információk. Ha nem intézményi körből vagy
közvetlen a mi információs rendszerünkön keresztül történik ilyen káresemény,
például ha valaki elcsúszik az utcán, amikor jeges a járda, már akkor kaptuk meg
magáról az eseményről az értesítést, amikor TB elkezdte finanszírozni, és magától a
társadalombiztosítótól kaptuk meg az értesítést. Itt hosszabb időt vett igénybe az
ügyintézés.
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Összességében nem lehet semmit kiemelni a többi biztosítótársasággal szemben
előnyként vagy hátrányként. Átlagos ügyintézés volt, ami a biztosító társaságokra
jellemző.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslattal kapcsolatban,
mely
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

104/2018. (IX. 19.) határozata

az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
„Döntés
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról”
tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: hozzászólása, kiegészítése valakinek?
Scher Ágota irodavezető: lejár a szerződés, ki kell írni a közbeszerzést.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó „C” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
marketing tárgyú több éves szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése érdekében
pénzügyi kötelezettségvállalásról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

105/2018. (IX. 19.) határozata

marketing tárgyú több éves szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
„Döntés
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról”
tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó D.) határozati javaslattal kapcsolatban, mely a Döntés
a TOP- 7.1.1 Helyi közösségi kezdeményezések” (CLLD) című pályázat
kulcsprojektjének benyújtásához kapcsolódó megalapozó tanulmány elkészítése
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról szól.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: nagyon fontos előterjesztésről van szó,
mert újabb közösségi teret kívánunk létrehozni a Szent Miklós-szegi Kálvária-domb
tekintetében. Ez a kulturális tér olyan lehetőséget teremthet Veszprém város
életében, és egy közösségi tér funkciót tölthet be, ami valóban nagyon komoly
lehetőséget biztosít városunknak. Nagyon fontos, hogy az a tér meg tudjon újulni, és
elég komoly forrásösszeg, közel 255 Millió lehívható pályázati forrás tartozik ehhez az
elemhez. Szeretné megköszönni az előkészítőknek a Bizottság nevében is, hogy ilyen
fontos közösségi tér funkciót létre tudunk hozni. Bízik benne, hogy a pályázat sikeres
lesz.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

106/2018. (IX. 19.) határozata

a TOP- 7.1.1 Helyi közösségi kezdeményezések” (CLLD) című pályázat
kulcsprojektjének benyújtásához kapcsolódó megalapozó tanulmány
elkészítése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a TOP- 7.1.1 Helyi közösségi
kezdeményezések” (CLLD) című pályázat kulcsprojektjének benyújtásához
kapcsolódó
megalapozó
tanulmány
elkészítése
érdekében
pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó E.) határozati javaslattal kapcsolatban, mely Döntés
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásáról szól.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: ez a hivatal takarítását tartalmazza.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

107/2018. (IX. 19.) határozata

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri
Hivatala
takarítási
feladataival
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó F.) határozati javaslattal kapcsolatban, mely Döntés a
Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérlete és
üzemeltetése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról szól.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: olcsóbbá vált a szolgáltatás, mert nem
tervezünk eszköz beszerzést vagy cserét, így maga a szolgáltatás olcsóbbá tud válni,
melynek a Pénzügyi Bizottság nagyon örül.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

108/2018. (IX. 19.) határozata

a Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök
bérlete és üzemeltetése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Polgármesteri Hivatal használatában
lévő nyomatkészítő eszközök bérlete és üzemeltetése érdekében pénzügyi
kötelezettségvállalásról” A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását,
melyet Alpolgármester úr képvisel. Ahogy az előterjesztő fogalmazott a
szennyvízhálózattal kapcsolatos felmérés már megtörtént a vagyonértékelés
tekintetében, itt most kimondottan a víziközmű rendszernek a vagyonértékelését kell
törvény értelmében megtenni, ez egy kötelező feladat.

3. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában
lévő
ivóvízellátó
víziközmű-rendszer
vagyonértékelésének elkészíttetéséről
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában
lévő
ivóvízellátó
víziközmű-rendszer
vagyonértékelésének elkészíttetéséről
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű-rendszer
vagyonértékelésének elkészíttetéséről szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

109/2018. (IX. 19.) határozata

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő
ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének elkészíttetéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
ivóvízellátó
víziközmű-rendszer
vagyonértékelésének elkészíttetéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó „B” rész 1 és 2 határozati javaslatával kapcsolatban, mely a gördülő
fejlesztési tervek jóváhagyásáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

110/2018. (IX. 19.) határozata
a 42. sorszámú Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer
gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
l
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a 42. sorszámú Veszprém
ivóvízellátóvíziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról ” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

111/2018. (IX. 19.) határozata

az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének a jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés az 56. sorszámú Veszprém
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének a
jóváhagyásáról ” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását

4. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel
köztemetők üzemeltetése és fenntartása érdekében megkötött
vagyonkezelési szerződés egységes szerkezetű módosításának
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: itt van Igazgató úr is, ha valakinek
kérdése, véleménye van, akkor szívesen vesszük.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

112/2018. (IX. 19.) határozata

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel köztemetők üzemeltetése
és fenntartása érdekében megkötött vagyonkezelési szerződés egységes
szerkezetű módosításának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-vel köztemetők üzemeltetése és fenntartása érdekében megkötött
vagyonkezelési szerződés egységes szerkezetű módosításának jóváhagyásáról ”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában lévő, országos közút funkciójú ingatlanok Magyar
Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adása
tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: megjegyzi, hogy az előterjesztésben és a
határozati javaslatban is csak helyrajzi számról beszélünk, viszont az átruházási
szerződésben már kiírjuk, hogy ezek hol találhatók. Azt szeretné kérni, hogy a
helyrajzi számok mellé a cím is legyen odaírva, nevezzük a nevén, mert az
előterjesztésből nem lehet tudni, hogy az adott helyrajzi szám mit takar. Kataszteri
nyilvántartásból meg lehetne nézni, de bölcsebb lenne, ha oda lenne írva.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: ki fogjuk egészíteni.
Katanics Sándor bizottsági tag: van más lehetőség, mint ingyenesen átadni, mert
az előterjesztésből ez jön le?
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: 1988. évi törvény alapján ilyen esetben át kell
adni, de ez egy procedúra, hogy a Földhivatalban átkerüljön a tulajdoni jog.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: az előterjesztő befogadta a technikai
jellegű kérésemet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú döntés
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

113/2018. (IX. 19.) határozata

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, országos
közút funkciójú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes
tulajdonba adása tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat tulajdonában lévő, országos közút funkciójú ingatlanok Magyar Állam
részére történő térítésmentes tulajdonba adása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

6 Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
megkötött
együttműködési
megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: jobb eredményeket szeretne elvárni a
labdarúgó sportvilágtól, kéri, hogy Referens úr tolmácsolja. Szívesen támogatunk
mindenkit, de pozitív eredményeket kérünk, ha lehet. Több erőt, energiát kér.
Sárándi Balázs bizottsági tag: számokkal kapcsolatban lenne kérdése: 53 millió lett
megszavazva a 2018. évben, ami most kb. 50 Millió lesz a csökkentések révén,
viszont 2019. évben már csak 30.250.000 Ft. Ez az összeg hogy jött ki? Ez a szám
érdekes, de 2020 évben miért nő ez a szám 40 Millió forintra? Változni fog valami?
Schmidmajer Ádám sport ügyintéző: októbertől már a 40 milliós szerződés szerint
kapják az utolsó negyedévre, utolsó három hónapban, ezért ha a 40 milliót 12 felé
elosztjuk, az utolsó három hónapra már úgy kapják meg, és a 2019-évben már
annyival kevesebbet kapnak.
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Scher Ágota irodavezető: A 2018 utolsó negyedévében érvényesítik a módosított
szerződést, ezáltal 2018 évben többlettámogatást kapott, azt kerül korrigálásra 19ben.
Sárándi Balázs bizottsági tag: így már érthető, de nem lesz ebből baj, hogy
csökkentjük a futball támogatást?
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: nem csökkentjük.
Scher Ágota irodavezető: de igen, 40 Millióra.
Sárándi Balázs bizottsági tag: eredményhez igazítjuk.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: nagyon szívesen támogatjuk, de
eredmény centrikussá kell tenni a dolgokat. Valamit valamiért…
Katanics Sándor bizottsági tag: jelezni szeretné, hogy tartózkodni fog, mert ő még
ezt is sokknak találja, de vállalja a népszerűtlen véleményt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

114/2018. (IX. 19.) határozata

a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal
megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Veszprémi Labdarúgó és
Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési
megállapodás módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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7. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a
hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28 szám
alatti ingatlanok használatával kapcsolatos haszonkölcsön
szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Nagyon pozitív előterjesztést tárgyal
Bizottság, majdan a Közgyűlés. Máltai Szeretetszolgálat azért is fordult hozzánk, mert
egy felújítást, beruházást kíván itt végrehajtani. Igaz, hogy pályázati forrásból, de
nagyon fontos lépés, hogy ott valóban olyan körülmény alakuljon ki, ami az ellátást is
befolyásolhatja és az ott élők körülményeit javíthatja.
Szeretné megköszönni a Máltai Szeretetszolgálatnak ezt a pozitív lépését és
magunknak, hogy ebben támogatjuk és segítjük őket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

115/2018. (IX. 19.) határozata

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan ellátást biztosító
Veszprém, Jutasi u. 24-28 szám alatti ingatlanok használatával
kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a
hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28 szám alatti ingatlanok
használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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8. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Területi- és
Településfejlesztési 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 VMJV Polgármesteri Hivatala
energetikai megújítása tárgyában
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Brányi Mária alpolgármester: Bizonyára a Bizottság tagjai is észrevették, hogy
hiányosan küldtük ki az előterjesztést. Tettük ezt azért, mert a piackutatás
eredményei még nem érkezett be, jelen pillanatban még csak tervezői költségbecslés
áll rendelkezésünkre valamint az az energetikai számítás, ami alapján a támogatás
nagyságrendjét látjuk. Azt nem tudjuk pillanatnyilag pontosan megmondani, hogy az
önrész mekkora volumenű lesz. Azokat a számokat, amiket nem írtunk be az anyagba
szeretném szóban elmondani.
Jelen pillanatban tervezői költségbecslést figyelembe véve durván bruttó 490 M Ft-os
pályázati nagyságrendre számítunk, amihez a jelen számításunk szerint bruttó 250
millió Ft-os támogatást tudunk figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy 500 millió
forintos nagyságrendű önrészre van szükség.
Bizonyára emlékszünk rá, hogy az Önkormányzat már adott be energetikai
megújításra pályázatot, amelyet már vissza is vontunk. Ott egy 350 Millió Ft-os
nagyságrendű pályázati csomagot állítottunk össze, amihez durván 150-170 millió Ftos önrészt kellett volna biztosítani.
Most amennyivel nő a pályázat volumene, annyival nő arányaiban az önrész is. Ezt
inkább élő szóban próbálnám meg megvilágítani, mint hogy szöveges anyagot adjunk
ki.
A két pályázat között nem csak a pályázat kiírásának finanszírozási technikájában és
a paramétereiben van különbség, hanem a benyújtott műszaki tartalomban is.
A tervezőkkel való többszöri konzultáció során beláttuk azt a műszaki változási
tendenciát, ami nem csak az elmúlt közel 30 év használata során alakult ki, hanem
azt a tendenciát, hogy jelen olvasatban nem látunk más olyan pályázatot, ahonnan
forráshoz lehetne jutni az épület megújítása vonatkozásában. Viszont úgy ítéljük
meg, hogy az épületnek mind a gépészeti elektromos rendszeri és épületszerkezetét
rendbe kellene tenni. Az épületszerkezet alatt értjük itt a külső nyílászárókat, a
vizesedő, penészesedő falakat, néhány belső szigetelést, tetőhelyi munkahelyeket
érintő beruházásokat, amiket nem nagyon lenne célszerű halogatni. Valóban nagy
önrészről van szó, véleményem szerint egy 30-40%- os pályázati támogatásra, de ha
meg tudjuk oldani a pénzügyi finanszírozást, akkor el kellene indítani, ilyen kondíciók
mellett is, mert az épület állaga folyamatosan romlik, és a klíma változás hatására a
3. emeleti és a pénzügyi iroda munkahelyei egyre elviselhetetlenebb állapotban
vannak. Száz szónak is egy a vége, ezt a pályázatot be kellene adni. A közgyűlésig
fogunk kapni piackutatási eredményeket, ami azt jelenti, hogy nem csak tervezői
költségbecslés, hanem a napi piaci ár áll majd rendelkezésünkre.
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Megpróbáljuk a műszaki tartalmat olyan módon még egyszer újragondolni, hogy
amennyiben lehetséges, azokat a költségeket, amelyek későbbi ütembe sorolhatjuk,
azokat levegyük. Gondolok itt arra, hogy kötelező eleme a pályázatnak az
akadálymentesítés, de csak 1 megújított kerekesszéket is befogadni képes liftről
beszélünk, ne kettőről. Ilyen típusú belső egyszerűsítésekre gondolok, továbbá kértük
az építészt, hogy nézze végig még egyszer, hogy tudunk-e még valamiben
költséghatékonyak lenni, de az lenne a javaslatom, hogy adjuk be a pályázatot, és
amennyiben nem tudjuk az önrészt vállalni, akkor meg vonjuk vissza.
Ez az utolsó lehetőségek egyike, tegyünk rá kísérletet. Olyan 350-351 millió forintos
keretünk van, 250 millót tudunk lehívni a pályázatból. Sajnos az épület belső
számítási rendje alapján nem lehetséges többet lehívni
Ez egy rendhagyó forgatókönyv, így még nem adtunk be pályázatot, hogy legfeljebb
visszavonjuk. Nem tudunk ennél jobb javaslatot tenni, de nem azért, mert nem
követtünk el mindent annak érdekében a külső tervezőpartnerekkel és a hivatal
kollégáival, hogy jobb számaink legyenek.
Mindent elkövettünk, nincs jobb ötlet. Nincs benne a „C” épület csak az „A” és „B”
épület szerepel benne .Nem lenne jó üzenet, ha a város első számú középülete lenne
a város legrosszabb műszaki állapotú középülete. Kéri az előterjesztés támogatását
ezzel a szóbeli kiegészítéssel.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: is azon az állásponton van, de azt is
látja, hogy komoly önerőt kell majdan biztosítani. Azt még teljes körűen nem tudjuk,
hogy mennyi lesz az önerő, amit 2019-ben biztosítani kell abban az esetben, ha a
pályázat sikeres lenne. Azon az állásponton van, hogy a semminél többet kapunk,
mert ha a saját erőből kell megújítanunk, akkor még plusz azt is hozzá kell tenni.
Most van lehetőségünk, ahogy alpolgármester asszony is elmondta 40%-át lehívni a
rendszerből, ezért azt javasolja, hogy a szóbeli kiegészítéssel támogassuk. Fontos
lenne, hogy a hivatal egy 21. századnak megfelelő létesítmény legyen, mert tényleg
nyáron elviselhetetlen területek vannak, és még azon kell csodálkozni, hogy a
munkatársak megfelelő módon viszik ott a munkát Nem mintha a versenyszférában
nem lenne olyan munkaterület, ahol még melegebb van, de most saját magunkról
kell gondoskodnunk, így javasolja ,hogy fogadjuk el az előterjesztést, és bízunk
benne, hogy a maximálisat kihozzák ebből a lehetőségből, és tudunk egyet előre
lépni.
Katanics Sándor: az elképzelés tetszik, és támogatni fogom, az érdekelne, hogy a
naperőmű létesítése, ami 4. fejezetként szerepel, és nem igazán került kifejtésre, de
nyilván vannak konkrét elképzelések, hogy éves szinten az „A” és „B” épület energia
igényének ez hány százalékát fogja biztosítani. Maga a megtérülés általában, ahogy
hallom sajnos naperőmű esetében magyarországi gyakorlatban 8-10 év, de
támogatja, és híve az ilyen fajta az alternatív energiaforrásoknak, amiket létrehozunk
csak érdeklődés szintjén, van-e konkrét erről a tervben.
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Brányi Mária alpolgármester: biztosan van, de nem tud pontos számot mondani. A
pályázat két alappillérből áll össze, egyik a széndioxid kibocsátás csökkentés alapján
kapunk egy forrásmennyiséget, a másik forrásmennyiség az energia megtakarításból
tevődik, és ezeket tudjuk felhasználni. Az az igazság, hogy a két épületnek az épület
szerkezettani tulajdonságai nem kedveznek ehhez a pályázathoz. Kollégákkal azt a
következtetést vontuk le, hogy csak tananyag épületekkel szabadna indulni, és akkor
lenne 100%-os támogatási intenzitás.
Ezeket a műemlék jellegű, védett épületeket nem finanszírozza jól a pályázat. Ha
visszaemlékezünk a Március 15. uszodai sportcsarnok együttesre, ugyanezen a
pályázaton egészen más számokat tud mutatni. Itt hiába cseréljük ki a nyílászárókat,
hiába teszünk új hőszigetelést, hiába teszünk bármit, nem tudjuk azokat a
paramétereket hozni. Napelemeket is csak a belső tető tetejére tudunk valamennyit
tenni.
Pályázat még annyiban változott, hogy klímaberendezéseket nem lehet telepíteni,
azok egyébként is nagyobb energiaigényűek. Arra következtetésekre jutottunk, hiába
újítjuk meg az épületet, ha gépészetileg ott maradunk a múlt század 80-as éveinek
az elején. Ez egy olyan fordulat, ami miatt ezt a pályázatot, még ha több önrész kell
hozzá, akkor is jobbnak mutatkozik.
Egy hűtő-fűtő rendszert fogunk beépíteni, ami azt fogja jelenteni, hogy az irodákban
lesz arra lehetőség, hogy normális munkakörülmények legyenek. Ez a rendszer csak
az irodai traktusokat fogja érinteni, tehát közlekedőket és egyéb kiszolgáló
helyiségeket, raktár területeket nem. A házban is lesz egy ilyen vetésforgó, tehát az
irodai funkcióra kevésbé alkalmas területek lesznek inkább raktározásra használva.
Véleménye szerint időszerű ez a leporolás, de elhanyagolható része a 9 millió + áfa
megújuló energia telepítése, ennek az egész projektnek. Ez egy morzsa lesz csak a
megtakarításoknál. Ez azért van benne, mert kötelező eleme a pályázatnak. Ettől
csodát nem várunk. Számokra is kíváncsi lesz, hogy az a megtakarítás, amit
energetikus számol a valóságban mit fog hozni.
Van egy mutató, hogy ez a fal milyen paraméterű, mennyivel kell beszorozni, de ez
egy vegyes kőfal, tehát majd az élet megmutatja, hogy ez a szorzó jól van
kiszámolva vagy rosszul. Ezekkel a számokkal nagyon nagy bajban vagyunk, egy
panelnél sokkal egyszerűbb,mert ott megvan, hogy x éves ház, ilyen és ilyen mutató,
ennyi a tulajdonság, ahhoz kap egy hőszigetelést, és akkor az csoda lesz, de itt
szerintem elvérzünk.
Az az igazság, hogy ma már nem nagyon van olyan épülete az önkormányzatnak,
ami a mi üzemeltetésünk, fenntartásunk alatt van, és ennyire rossz műszaki
állapotban van. Eddig mindig gyermekintézményeknek, kulturális intézményeknek
adtunk teret, és ez valahogy mindig megmaradt, mert ahogy bejövünk, ez nem néz
ki rossz állapotúnak, de ha elkezdjük jobban nézni, és elkezdünk számolgatni, akkor
ez csalóka.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

116/2018. (IX. 19.) határozata

Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Területi- és Településfejlesztési 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 VMJV Polgármesteri Hivatala energetikai megújítása tárgyában

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a
Területi- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az
önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának
ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan a VMJV Polgármesteri Hivatala
energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

9. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című
pályázatának a 7-dik felhívásához
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: számára ez megint nagyon fontos,
hiszen óvodákat szólítunk meg. Igaz, hogy maga a pályázat azért egy kötött dolgot ír
elő, kötött helyszín megjelölésekkel, kötött paraméterekkel, hogy mik ne legyenek a
pálya közelében. A vizsgálat azt eredményezte, hogy áttekintették az egész óvodai
rendszerünket, és a Cholnoky óvodánál van olyan lehetőség, és olyan pálya nagyság,
ahol a pályázatnak megfelelően rendelkezésre tudjuk bocsájtani azt a területet.
Nagyon fontos, nagyon hasznos lehetőség, hiszen a jövő nemzedékét el tudjuk
indítani különböző sportágak tekintetében, mert nem csak a labdarúgásról szól az
előterjesztés, hanem egyéb más labdajáték is számításba jöhet, óvónőket és
pedagógusokat is fel tudjuk zárkóztatni, ami nagyon fontos. Bízik abban, hogy mivel
a pályázat több fordulós, azért sikerrel veszik az akadály, sok sikert kíván a
pályázathoz.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

117/2018. (IX. 19.) határozata

Pályázat benyújtásának a jóváhagyása az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
„Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázatának a 7-dik felhívásához

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Pályázat benyújtásának a jóváhagyása az OviSport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázatának a 7-dik
felhívásához” című felhívásához kapcsolódóan a VMJV Polgármesteri Hivatala
energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

10. Választókerületi Keret felhasználása
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

118/2018. (IX. 19.) határozata
„Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva a Választókerületi Keret felhasználásával
kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselői javaslatokat:
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6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Csillag úti óvoda játszóudvar fejlesztésére:

-1 500 000,-Ft

6. sz. vk. összesen:

-1 500 000,-Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Virágföld beszerzésére:

10 000,-Ft

2.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub erdélyi bemutató erdélyi bemutató útjára)
7. sz. vk. összesen:

50 000,-Ft
60 000,-Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Kovács Áron
1.
Hulladékgyűjtő elhelyezésére az Ördögárok utcai játszótérre:
2.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

66 000,-Ft
100 000,-Ft

3. Hóvirág Bölcsőde támogatása :
125 000,-Ft
(Mikulás ünnepségre : 50 eFt; homokozók árnyékolására: 75 eFt)
4.Grillező-bográcsozó beszerzésére Szabadságpusztára:
8. sz. vk. összesen:

130 000,-Ft
421 000,-Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

50 000,-Ft

9. vk. összesen:

50 000,-Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1
Virágos Városért verseny díjazására:

60 000,-Ft
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10. sz. vk. összesen:

60 000,-Ft

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

-500 000,-Ft

2.
Ivókút létesítésére a Martinovics téren:
12. vk. összesen:

400 000,-Ft
-100 000,-Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke szeretné jelezni a Bizottság felé, hogy
Fazekas Ildikó kolléganő a Pénzügyi irodát erősíti, és januártól irodavezetői funkcióba
kerül, mert Ágota a megérdemelt pihenőjét kezdi el, és Ildikó kerül Ágota helyére.
Minden Bizottsági ülésen itt lesz, hogy lássunk bennünket, vegye be a „Bizottság
légkörét”, jó munkát és sikeres együttműködést kívánunk. Megköszönte a részvételt
és a nyilvános ülést 15.05 órakor bezárta.
K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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