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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2018. október 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:
Baumgartner Lajos
Dr. Strenner Zoltán
Halmay György
Katanics Sándor
Takács László Szilárd
Kórosi Tibor
Sárándi Balázs
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A Bizottsági ülésen részt vettek:
Némedi Lajos
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Dr. Dénes Zsuzsanna
Fábián József
Kovács Zoltán
Dr. Kónya Norbert
Kifusz Andrea
Perlaki Claudia
Tóth János
Schmidmajer Ádám
Szabó Péter
Szőke Kavinszki András
Magasi Anikó
Oberfrank Pál
Schumacher Judit

alpolgármester
csoportvezető
csoportvezető
irodavezető
VEINSZOL igazgatója
irodavezető
csoportvezető
V-Busz Kft részéről
csoportvezető
VKSZ Zrt részéről
sport ügyintéző
VFC USE részéről
Kabóca Bábszínház részéről
irodavezető
Petőfi Színház részéről
jegyzőkönyvvezető

Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. A 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

119/2018. (X. 17.) határozata

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. október 17-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. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati
rendelet módosítása
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3.Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

2019.

évi

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
4.Előzetes döntések a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás ellátása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
5. A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C) Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
6.Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében a
második fordulós pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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7.Adásvételi szerződések jóváhagyása a Veszprém, belterület 5037/1
hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven ismert épület egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
8.A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
9.A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermekközművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti
fenntartói
megállapodások
teljesüléséről
és
új
fenntartói
megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti időszakra
vonatkozóan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
10.Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a
sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről,
a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások
meghatározása
Előterjesztő: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.Választókerületi Keret felhasználása
Előterjesztő:

Kovács Zoltán irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke javasolta a szavazást az előterjesztéssel és az előterjesztéshez
tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

120/2018. (X. 17.) 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:

1.sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
Területrendezésre Gyulafirátóton:
115 000,-Ft
1. sz. vk. összesen:

115 000,- Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Karácsonyi díszkivilágításra a választókerületben :
4. sz. vk. összesen:

300 000,- Ft
300 000,- Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

110 000,- Ft

5. sz. vk. összesen:

110 000,- Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

50 000,- Ft

2.
Karácsonyi díszkivilágításra :
(Mindszenty Emléktemplom előtti területen)

800 000,- Ft

3.
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény tám.:
500 000, - Ft
(Rózsa u. 48. alatti telephely felújítására)
6. sz. vk. összesen:

1 350 000, - Ft
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7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Karácsonyi díszkivilágításra :
(Mindszenty Emléktemplom előtti területen)

300 000,- Ft

2.
Virágföld beszerzésére:

15 000,-Ft

7. sz. vk. összesen:

315 000,-Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Vadvirág óvoda gazdasági bejárat ajtó cseréjére:

272 000,- Ft

11. sz. vk. összesen:

272 000,- Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
Vadvirág óvoda gazdasági bejárat ajtó cseréjére:

272 000,- Ft

2.
Ivókút létesítésére a Martinovics téren:

100 000,-Ft

12. vk. összesen összesen:

372 000,- Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető
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2. A)Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.
(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
B)Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Horváthné Csere Anikó csoportvezető elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán
változott az előterjesztés, mert a sportcélok és feladatok között belső
átcsoportosítások történtek. Tudomása szerint minden bizottsági tag megkapta erről
az értesítést, és a kiküldött anyagot. A délelőtt során a könyvvizsgálói jelentés is
kiküldésre került, melyben a könyvvizsgálók is javasolják elfogadásra a költségvetési
rendeletet. Több kiegészítése nincs, de nagyon szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre.
Az A jelű előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel,
így a Bizottság Alelnöke javasolta a szavazást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

121/2018. (X. 17.) 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” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó „B” rész 1 és 2 illetve 3 határozati javaslatával kapcsolatban, mely a „döntés
a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról”
szól.
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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

122/2018. (X. 17.) határozata

a veszprémi óvodák gyermekétkeztetési közfeladat ellátása érdekében
élelmezési nyilvántartó program beszerzéséhez szükséges pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „ döntés a veszprémi óvodák működését érintő
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó B/1.) 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

123/2018. (X. 17.) határozata
a veszprémi óvodák gyermekétkeztetési közfeladat ellátása érdekében
vásárolt élelmezés beszerzéséhez szükséges pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „döntés a veszprémi óvodák működését érintő
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó B/2.) határozati javaslat elfogadását.
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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

124/2018. (X. 17.) határozata

a veszprémi óvodák gyermekétkeztetési közfeladat ellátása érdekében
élelmiszer beszerzéséhez szükséges pénzügyi kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „döntés a veszprémi óvodák működését érintő
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó B/3.) határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását.

3.A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és
Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 20162018 közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új
fenntartói megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti
időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy a 2016-2018 évek
teljesítéséről dönt a Pénzügyi Bizottság. A bizottságnak összességében pénzügyi
kötelezettségei merülnek fel ezzel kapcsolatban. Az intézmények a rendelkezésükre
álló pénzügyi eszközöket jó célokra használták fel, egy nagyon fontos feladatot
hajtottak végre, hiszen egy komoly kulturális bázist tartalmaznak, és az, amit ebben
az időszakban tettek és műveltek, az mindenképpen első sorban Veszprém város
érdekeit szolgálta, de természetesen nem csak város, hanem az agglomeráció is
nagyon fontos ebből a szempontból Szeretné a Bizottság nevében megköszönni a
munkájukat.
Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója elmondta, hogy a magyar színházi
rendszer egy elég zárt és tudatosan végiggondolt szerkezetben működik. Vannak a
nemzeti kiemeltek, a kiemeltek és a pályázatosok. A Petőfi Színház a kiemeltek közé
tartozik. Szeretné megosztani a Bizottsággal, hogy a 2017 évi teljesítmény alapján,
mert a finanszírozás egy felülről zárt kalap, van egy adott összeg, amit csak akkor
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tud emelkedni, ha a kormány megemeli ezt az összeget. Folyamatos küzdelem folyik,
de ez nem egy egyszerű történet. A mutatóik alapján készülni szokott egy hatalmas
táblázat, amit az Előadóművészeti Bizottság vizsgál, és ezek alapján változnak a
számok, de tulajdonképpen egymás terhére.
2017 évi teljesítménye alapján 2018-ban 8.300.000 Ft-tal több volt a központi
támogatás, ami egy nagyon nagy elismerés, különös tekintettel arra, hogy ez
összefügg a többi színházzal, ami azt jelenti, hogy 250.800.000 Ft-ról 259.100.000
Ft-ra emelkedett a központi támogatás. Ezzel szemben a fenntartói finanszírozás
155.054. 000 Ft-ról 140.275.000 Ft-ra csökken, tehát a 8.300.000 Ft-os központi
támogatást mínusz 14.779.000 Ft-os fenntartói csökkenés ellensúlyozta, méghozzá
így negatív irányban majdnem 6,5 Millió Ft-tal csökken a támogatás. Ezzel azt
szeretné kiemelni, hogy a Bizottság a minisztériumban ezt látja, és ez miatt úgy
döntött, hogy most nem ad többet, mert az szeretné látni, hogy a fenntartó
támogatja a Színházát.
Nagyon szigorú gazdálkodás folyik, mintha a Színház is egy gazdasági vállalkozás
lenne. Az, hogy van maradvány évről évre, az a szigorú gazdálkodás eredménye, és
nagyon komolyan veszik a jegybevételt, és az ahhoz tartozó tao-nak arányát.
Igazgató úr szeretné megemlíteni, pedig nem szokott jobbra, balra nézegetni, hogy
ha a Pannon Kft több mint 40 Millió támogatást kap, és a Veszprémi Petőfi Színház
ezt a 140 M Ft-ot, akkor arányaiban a Színház sokkal kevésbé van támogatva, hiszen
a Színháznak van 102 közalkalmazottja, 250 körül szerződéses partnere és van egy
infrastruktúrája, ezzel szemben a Pannon Kft-ben hetven- nyolvanan vannak.
Szeretné, ha ezeket az összefüggéseket a bizottság figyelembe venné.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte az igazgató úr pontos és
precíz tájékoztatását. Nyugodt szívvel elmondható, hogy igazgató úr jó gazdája az
intézménynek, képes olyan lobbi erővel bírni, amely a plusz lehetőséget hozta, hiszen
hál istennek olyan körbe sikerül az igazgató úrnak a plusz tevékenységét is folytatnia,
ami előnyére válik az intézménynek. Az természetesen a Bizottság számára is
megvizsgálandó, hogy mi volt a csökkenés oka és miértje, és a pénzügyi irodától
ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kell kérni, hogy mi volt a költségvetés betervezett
része, és mi volt az indoka a csökkenésnek. Egyetért az igazgató úrral, hogy
Veszprém városának hivatalosan, intézménnyel ellátott Színháza egy van, és azt
méltóan, mint tulajdonosnak és fenntartónak támogatni kötelessége. Jelezni
szeretné, hogy a Bizottság oda fog figyelni, és köszöni ezt az intelmet.
Szeretné megkérdezni Szőke Kavinszki András igazgató urat, hogy hogyan látja a
pénzügyi helyzetét az intézményének.
Szőke Kavinszki András a Kabóca Bábszínház igazgatója bemutatkozott, és
elmondta, hogy tulajdonképpen 8 hónapja vette át a Bábszínházat, amelyből igazából
az utóbbi 4 hónap az, ami a saját munkájáról refrektál, az előző 2,5 év Székely
Andreának a munkásságát dicséri. A központi támogatások a Kabóca Bábszínház
esetében évről évre emelkedett. Tulajdonképpen felzárkózott arra a szintre, amelyen
a Petőfi Színház is van, hogy a helyi fenntartás támogatása 50%-ot képvisel a
központi támogatás arányában, ami mindenképpen jónak mutatkozik, de szerinte is
ezen fejleszteni kell, hiszen a központi támogatás mértéke nagyban függ attól, ezzel
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alátámasztva Oberfrank Pál igazgató úr által elmondottakat, ahogy a város
magáénak tekinti a Bábszínházat. Igyekezett felmérni a Bábszínház jelenlegi
helyzetét, de nem csak gazdaságilag, mert ennek több összetevője van, és a
meglévő sikerre alapozva mindent megtesz, hogy a Bábszínházat fejleszteni és
továbbvinni tudja, hogy Veszprém várost képviselje, de ehhez egy erősebb
összefogás szükséges. Minden esetben megpróbál rávilágítani azokra a
hiányosságokra és lehetőségekre, amelyek a Bábszínház fejlesztését lehetővé teszik.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolta az igazgató uraknak, hogy
sűrűbben látogassák a Pénzügyi Bizottság üléseit, hátha aktuális időszakban bizonyos
lépéseket tud tenni a Pénzügyi Bizottság, és nem csak akkor, amikor a beszámolók
kerülnek a Pénzügyi Bizottság asztalára. Ez volt a múlt, és lesz ez jövő, ami a 20192021-es időszakra vonatkozik. Egyik nagy intézményben komoly fejlesztés és felújítás
lesz. Igazgató úrnak azt az álmot, amit megálmodott végig kell vinni. Ez a feladat
még előtte van, és ma is fog a Pénzügyi Bizottság egy adásvételről tárgyalni, ami
szintén a Színház további fejlődését, fejlesztését és céljait fogja szolgálni. Bízik
abban, hogy ezt a nagy ívű felújítást át fogja vészelni a Színház, hiszen számos olyan
programot indított már el a 2018-évben is, ami egyedülálló volt a Színház életében.
Kívánja és kéri, hogy még nagyobb léptékkel haladjanak, ha lehetőség van, itt persze
mindig a pénzügyi korlátok is beszorítják a lehetőségeket. De azt is látta és
érzékelhette az igazgató úr, hogy Veszprém városa és környéke vevő volt azokra az
új produkciókra, amit bemutatott a Petőfi Színház, és nagyon sokan részt vettek
ezekben a lehetőségekben. A lehetőségeit kihasználva még több jó szolgálatot kíván
az intézményeknek.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja elmondta, hogy jó volt olvasni mind a kettő
beszámolót, a Bábszínháznál a színes képek jó kedvre derítették. Még a kezdetektől,
akkor még bizottsági elnökként ismerte elsősorban a Petőfi Színházzal kapcsolatos
elképzeléseket, látta, hogy honnan indultak, és most a beszámoló alapján érzékeli,
hogy hol tartanak. Szívből szeretne gratulálni az elvégzett munkához, sok sikert
kívánni a Bábszínháznak is, és a most már 8 hónapja új igazgatójának. Azt gondolja,
hogy az intézmények Veszprémhez méltón látják el a feladatokat, az meg külön
öröm, hogy igazgató úr volt szíves annak idején beavatni az elképzeléseibe is, és
hogy ez a nagyvonalú fejlesztés is sínen van. Őszintén reméli, hogy mindannyian
megérjük, hogy a fejlesztések megvalósuljanak.
Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója tájékoztatásként elmondta, hogy a
fenntartói megállapodással kapcsolatban birka türelemre van szükség, hogy
megvalósuljon és elinduljon fizikai értelemben is a beruházás. Azt gondolták Perlaki
Claudiával, hogy a fenntartói megállapodást közel azonos formában tartják, és akkor,
amikor kiderül, hogy mikor kell kiköltöznie a Petőfi Színháznak, akkor szükséges
aktualizálni, előfordulhat, hogy kérnek némi előadásszám csökkentést, bár nem
szeretnének, mert a cél az, hogy továbbra is növeljék. Hogy hol, az még nagy
kérdés, de meg szeretnék oldani.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke sok sikert kíván az intézményeknek,
lezárja a vitát, amennyiben ezt annak lehet nevezni, és javasolja a határozatok
meghozatalát.
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

125/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprémi Petőfi Színház
záró beszámolójáról
a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás teljesítéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca
Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018
közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.

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

126/2018. (X. 17.) határozata

a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
záró beszámolójáról
a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás teljesítéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca
Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018
közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását.
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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

127/2018. (X. 17.) határozata

a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás megkötéséről
a Veszprémi Petőfi Színházzal
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca
Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018
közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat elfogadását.

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

128/2018. (X. 17.) határozata

a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozó
Fenntartói megállapodás megkötéséről
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézménnyel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca
Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018
közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások
megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 4. határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalását.

12

4.A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy alpolgármester úr nem
jelezte, hogy olyan előterjesztés van a Bizottság előtt, amiben nincs díjemelés, pedig
alpolgármester úr jelezni szokta, hogy ez a legjobb előterjesztés, de most ezt
elhagyta. Igazgató urat is üdvözölte az előterjesztés kapcsán.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság általában
nem örül, ha nincs emelés, és nem áll még több pénz a házhoz, de most egy
kivételes helyzet van: „választások előtt állunk”…
Némedi Lajos, alpolgármester elmondta, hogy nem szoktak a választások miatt
tartózkodni, vagy díjat emelni, egyszerűen a gazdasági szervezet, gazdasági társaság
nem tett javaslatot díjemelésre, ez az oka, ennek a javaslatnak.
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

129/2018. (X. 17.) határozata

a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési
tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési
tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálatáról” című 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.

13

5. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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 5 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

130/2018. (X. 17.) határozata

a 2019. évi vagyongazdálkodási irányelvek jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „döntés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2019. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról ” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 10. napirendi pont
tárgyalását.
6.Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a
sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről,
a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások
meghatározása
Előterjesztő: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy jelen van Szabó Péter
igazgató úr és Schmidmajer Ádám sportreferens úr is. Azt kérte egy korábbi ülésen a
Pénzügyi Bizottság a sportágtól, hogy tegyék oda magukat 200-al, és a Pénzügyi
Bizottság is támogatta a plusz források megítélését, de teljesítményt is szeretnének
kérni. Reményeik még vannak, de szeretnék kérni az igazgató úrtól is megerősítést,
hogy ez a sportág is komolyan megy előre.
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Szabó Péter VFC USE ügyvezetője elmondta, hogy eredményeik azért azt mutatják,
hogy komoly munka folyik, hiszen az MLSZ készített 2018-ban egy produktivitási
listát, amely azt jelenti, hogy rangsorolta a 473 egyesületet Magyarországon, és
ebben a 6. legjobb helyezést érték el. Tehát azt jelenti, hogy megelőzték a Puskás
Akadémiát, debreceni. újpesti, Vasas és sok nevesebb és több pénzből gazdálkodó
egyesületet.
Felnőtt szinten a labdarúgás sajnos egy kiszámíthatatlan és egy átalakulóban lévő
rendszer. Ebben próbálnak egy új politikát folytatni, a saját játékosokra építeni a
csapatot. Ebben is egy egyedülálló, hogy 20 fős keretből 15 fő saját nevelésű, abból
5 ifista, és az 5 ifistából is 3 kezdő a csapatban. Ez példaértékű, és így próbálnak
helyt állni. Jelenleg a bajnokságban még most másodikak, de bízik benne, hogy
vissza tudnak kerülni abba az osztályba, ahová szeretnének.
Halmay György, a Bizottság tagja elmondta, hogy minden szava igaz Szabó Péter
ügyvezető úrnak. Valóban utánpótlás szinten a 6. legeredményesebb a veszprémi
labdarúgás. Mégis miért a megyei bajnokságban szerepel a csapat? Azért mert a
labdarúgás felnőtt szinten egy üzlet. Nagyon kemény üzlet. Ha végig nézzük a
magyar NB1-et, kapásból fel tud sorolni olyan NB1-es csapatot, amely csak
veszprémiekből áll. Akár a válogatott Lang Ádám, Kádár Tamás vagy a Puskás
Akadémiában az Osvát Ati, a Novothny Soma az Újpestben. Ezek a játékosok olyan
szintet képviselnek, hogy MB3 vagy akár az MB2 is kicsi nekik. Nyilvánvaló, hogy
ezeket a játékosokat el kell engedni, nem lehet ide földhöz, röghöz kötni őket. Ők
elmennek, de a Veszprém labdarúgásának a hírnevét öregbítik még akkor is, hogy ha
nem veszprémi mezben futnak ki a pályára. Ez egy olyan tény, amivel nem lehet mit
kezdeni, hogy azok a játékosok, akik nagyon nagyon jó képességűek, és nagyon jó
képzést kapnak itt Veszprémben, azok elmennek. De ide sorolható Tóth Jani fia is,
Tóth Bence, aki a Videotonban nemzetközi kupamérkőzésekre készül. Tehát lehetne
sorolni itt azokat a játékosokat, akik mind mind a veszprémi labdarúgás csúnya
kifejezéssel „termékei”. Itt azok a játékosok játszanak, akiket az egyesület gazdasági
ereje ezzel a támogatási szisztémával itt tud tartani. Ezért van itt a felnőtt
labdarúgás. Ezért szomorú, hogy egy sportágat egyetlen egy csapat teljesítménye
alapján ítélnek meg. Az U13-tól az U19-ig Veszprém labdarúgása az ország
élmezőnyében van. Egyetlen egy csapat van, aki ezen felül teljesít, de az pedig nem
sportági, hanem üzleti szférába tartozó kérdés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy ez fontos jelzés volt. Ez a
világban is így működik, hogy nagyon sokak nem a saját országukban fociznak,
hanem olyan színtéren, ahol hatalmas pénzeszközök mozognak, de bízik abban, hogy
az a megmaradt állomány is képes lesz arra, hogy Veszprém futball sportját kicsit
magasabbra vigye, és szurkol ezért, hiszen ebből tud kinőni a következő utánpótlás.
Bármennyire is szépítjük, minél jobban játszanak itt a fiatalok, a következő
generáció, az valahol megjelenik a sportvilágban. Szurkolni kell értük, hogy minél
jobb játékosokat tudjon adni Veszprém a sportéletnek.
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, vélemény nem merült fel, a Bizottság a
tájékoztatót tudomásul vette.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását.
15

7. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében a
második fordulós pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy nagyon fontos
előterjesztésről van szó, hiszen a második fordulóba bekerülni is már egy nagyon
szép teljesítmény. Szeretné megköszönni azok munkáját, akik ebben a nagy ívű
teljesítményben részt vettek, hiszen Veszprém városának érdekében teszik, amit
tesznek. Bízik abban, hogy egy pozitív elbírálásban lesz része a pályázatnak, hiszen
Veszprém kulturális színezete nagyon komoly, és az a hármas régió, amit az
előterjesztés is tartalmaz, bízik benne, hogy vonzó lesz a bírálók szempontjából.
Remélhetőleg azok a címszavak, és azok a megszólítások hoznak a konyhára.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke javasolta a szavazást az előterjesztéssel és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

131/2018. (X. 17.) határozata

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat
második fordulójának benyújtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023
cím elnyerése érdekében a második fordulós pályázat benyújtásáról” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.
8.Előzetes döntések a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás ellátása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy most mennek a lakossági
fordulók. Tegnap az alelnök úr is a saját körzetéhez tartozó egyetemi városrészben
lakossági fórumon volt, melynek pozitív kicsengése volt a jelenlévők szempontjából.
Bíztatást kaptak, hogy ezt célszerű meglépni.
Források tekintetében a képviselők tudják, hogy mit fog jelenteni az elkövetkező
időszakban, de csak előre, mert ez a lehetőség van most. Javasolja a Bizottság
számára, hogy szavazzák meg a határozatot, hogy ez a nagyon fontos, és jó irányba
mutató előterjesztés valósággá is tudjon válni.
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 „1” határozati javaslattal kapcsolatban,
mely V-Busz Kft. törzstőke emeléséről a helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatás ellátása érdekében” tárgyú határozatról szól.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

132/2018. (X. 17.) határozata

a V-Busz Kft. törzstőke emeléséről a helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatás ellátása érdekében
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes döntések a helyi menetrend
szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás ellátása érdekében” című előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó „2” határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a helyi
menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosítása közszolgáltatási szerződés
előkészítéséről” tárgyú határozatról szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

133/2018. (X. 17.) határozata

a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosítása
közszolgáltatási szerződés előkészítéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Előzetes döntések a helyi menetrend
szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás ellátása érdekében” című előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja az 5. napirendi pont tárgyalását,
mely A), B), C) pontból áll.
9. A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának
átvételéről
C) Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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” Döntés a
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
megszüntetésének jóváhagyásáról” tárgyú határozatról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egybehangzó
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

134/2018. (X. 17.) határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról”
című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslat
elfogadását.

A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a” Döntés
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény
irányítói jogának átvételéről” tárgyú határozatról szól
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen egybehangzó
szavazattal meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

135/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprémi Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói
jogának átvételéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi
Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának átvételéről” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó „C” határozati javaslattal kapcsolatban, mely a” Döntés
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
tagönkormányzataival feladat-ellátási szerződés megkötéséről” tárgyú határozatról
szól
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megkérdezte dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető asszonyt, hogy nem volt valamelyik előterjesztésnél pénzügyi
kiegészítése, amit a Közjóléti Bizottságnál elmondott?
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dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető elmondta, hogy az egész előterjesztés
pontosítását érintő kiegészítés volt, de egyébként lecserélésre került a bizottsági
anyag, tehát a Pénzügyi Bizottság már a módosított előterjesztést tárgyalja.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megkérdezte, hogy ezt megkapták-e a
bizottsági tagok?
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán
kiküldésre került.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke, rendben, csak csekkolni szerette volna a
dolgokat.

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

136/2018. (X. 17.) határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás tagönkormányzataival
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzataival feladat-ellátási
szerződés megkötéséről” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó „C” határozati
javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy a következő napirendi
pont a 7.
10.Adásvételi szerződések jóváhagyása a Veszprém, belterület 5037/1
hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven ismert épület - egyes
helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi Színház
rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Halmay György, a Bizottság tagja egy kérdést szeretne feltenni:” Mi lesz a Mackó
cukrászda sorsa?”
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dr. Kónya Norbert csoportvezető: a Mackó cukrászdát nem érinti, a Hungária
éttermet érinti, a Mackónál csak egy öltözőnek használt részét.
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 1. határozati javaslattal kapcsolatban,
mely „a Veszprém 5037/1/A/3, a Veszprém 5037/1/A/4, a Veszprém 5037/1/A/10, a
Veszprém 5037/1/A/40 és a Veszprém 5037/1/A/41 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szól.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

137/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/3, a Veszprém 5037/1/A/4, a Veszprém
5037/1/A/10, a Veszprém 5037/1/A/40 és a Veszprém 5037/1/A/41
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
Veszprém 5037/1/A/11, a Veszprém 5037/1/A/31, a Veszprém 5037/1/A/40, a
Veszprém 5037/1/A/42 és a Veszprém 5037/1/A/43 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról”szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

138/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/11, a Veszprém 5037/1/A/31, a Veszprém
5037/1/A/40, a Veszprém 5037/1/A/42 és a Veszprém 5037/1/A/43
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/29 és a Veszprém 5037/1/A/36 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

139/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/29 és a Veszprém 5037/1/A/36 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 4. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/32 és a Veszprém 5037/1/A/42 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

140/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/32 és a Veszprém 5037/1/A/42 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 4. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 5. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/33 és a Veszprém 5037/1/A/34 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

141/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/33 és a Veszprém 5037/1/A/34 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 5. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 6. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/35 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyásáról” szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

142/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/35 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 6. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 7. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/38 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyásáról” szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

143/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/38 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 7. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 8. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/39, a Veszprém 5037/1/A/42 és a Veszprém 5037/1/A/44
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

144/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/39, a Veszprém 5037/1/A/42 és a Veszprém
5037/1/A/44 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 8. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 9. határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/25 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyásáról” szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

145/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/25 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 9. határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel
és az előterjesztéshez tartozó 10 határozati javaslattal kapcsolatban, mely „a
Veszprém 5037/1/A/30 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
jóváhagyásáról” szól.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

146/2018. (X. 17.) határozata

a Veszprém 5037/1/A/30 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Adásvételi szerződések jóváhagyása a
Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven
ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 10. határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 15.00 órakor bezárta.
K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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