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A bizottság egy perces néma felállással emlékezett Heinbach Anikóra, a bizottság
referensére.
Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Takács László Szilárd hiányzik, aki előre jelezte távollétét.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke a napirendi pontok elfogadására tett
javaslatot. Kérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye, amennyiben nincs, kérte a
bizottság tagjait foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
164/2018. (XII. 05.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. december 5-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. A) Veszprém Megyei Jogú
költségvetéséről
szóló
rendeletének módosítása

és

Város Önkormányzata 2018. évi
6/2018.
(II.22.)
önkormányzati

B) Döntés a Török Ignác utca – Aulich Lajos utca összekötés-,
csapadékvíz elvezetés – közvilágítás beruházás kivitelezésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT számú, Reveal
YouropEaN
Cultural
Heritage/Tárd
fel
európai
kulturális
örökségedet (ENriCH) című nemzetközi projekt előfinanszírozása
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belsőellenőrzési
tervének jóváhagyása
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző
4.A

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

5.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014.
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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6.Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi
vezérigazgatójának megválasztásáról

Közüzemi

Szolgáltató

Zrt.

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
7. Döntés a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Közhasznú
Nonprofit
Kft-vel
megkötendő
bérleti
szerződés
jóváhagyásáról a Veszprém, belterület 6354/2 hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő, Operatív központ és Dzseláda ház funkciójú épületek
használata tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
8. A) Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása a V-Busz Veszprémi
Közlekedési Kft-vel a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás biztosítása érdekében
B) Előzetes kötelezettségvállalás a helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatás 2019 évi ellentételezése érdekében
költségvetési fedezet biztosítására
C) A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. javadalmazási szabályzatának
a jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
9.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi
munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
10.Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
11. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Magyar Labdarúgó Szövetség
„Óvodai Pályaépítési Program” című zárt pályázati felhívásához
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
12.Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
13.Beszámoló a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester, az Első Világháborús Centenárium
Emlékbizottság elnöke
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14. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester, a veszprémi Települési Értéktár
Bizottság elnöke
15.Tájékoztató a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
16. Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint a
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Scher Ágota Pénzügyi irodavezető
17. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. I. félévi munkatervének
jóváhagyása
Előterjesztő: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1 A) Veszprém Megyei Jogú
költségvetéséről
szóló
rendeletének módosítása

Város Önkormányzata 2018. évi
6/2018.
(II.22.)
önkormányzati

B) Döntés a Török Ignác utca – Aulich Lajos utca összekötés-,
csapadékvíz elvezetés – közvilágítás beruházás kivitelezésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT számú, Reveal
YouropEaN
Cultural
Heritage/Tárd
fel
európai
kulturális
örökségedet (ENriCH) című nemzetközi projekt előfinanszírozása
érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
165/2018. (XII. 5.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 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 rendelettervezet elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a B. napirendi pont tárgyalását
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 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
166/2018. (XII. 05.) határozata
a Török Ignác utca – Aulich Lajos utca összekötés-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás beruházás kivitelezésével kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „ Döntés a Török Ignác utca – Aulich Lajos
utca összekötés-, csapadékvíz elvezetés-, közvilágítás beruházás kivitelezésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról ” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a C. napirendi pont tárgyalását
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 6 tagja 4 igen 2 tartózkodás mellett
meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
167/2018. (XII. 05.) határozata
a 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT számú, Reveal YouropEaN
Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)
című nemzetközi projekt előfinanszírozása érdekében pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZNT számú, Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális
örökségedet (ENriCH) című nemzetközi projekt előfinanszírozása érdekében pénzügyi
kötelezettségvállalásról ” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

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 6 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal és
1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
168/2018. (XII. 05.) határozata
az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása ” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belsőellenőrzési
tervének jóváhagyása
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző
Rompos Gabriella irodavezető elmondta az Önkormányzat Közgyűlése a Belső
Ellenőrzési Irodát jelölte ki az általa fenntartott intézményeknél a belső ellenőrzési
feladatok ellátásra. Az Iroda elvégezte a 2019. évi tervezési feladatokat. A belső
ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabály szerint a tervezés során elkülönítetten kell
terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként
végzett ellenőrzéseket. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és
a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az
éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani.
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a belsőellenőrzési feladatellátást, a 2.
sz. melléklet pedig VMJV. Önkormányzata irányító szervi ellenőrzéseit.
Egy korábban meghozott önkormányzati döntés értelmében a belső ellenőrzés a
humán erőforrás kapacitását VMJV. Önkormányzatánál 50-50 %-os arányban ––
osztottuk meg az irányító szervi ellenőrzések és a költségvetési szervi belső
ellenőrzései között. A 2. sz. mellékletből látható, hogy az irányító szervi ellenőrzések
között intézményi átfogó rendszerellenőrzést tervezünk a Kabóca Bábszínháznál, az
Agóránál, a Művészetek Házánál, a Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézménynél, Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménynél, valamint
a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynél.
A költségvetési szerv saját belsőellenőrzési feladatellátásánál az éves ellenőrzési
tervet a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá a tárgyévet megelőző év december
31-ig. A kockázatelemzés alapján – figyelembe véve az Állami Számvevőszék
vizsgálatainak megállapításait - ellenőrzésre tervezték az intézmények többségénél a
belső kontrollrendszerük működtetését.
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Az 1. sz. melléklet tartalmazza más szervezeteknél végzett ellenőrzési feladatellátás
terveit: a VKTT és Egyesített Szociális Intézmény, Eplény Község Önkormányzata és
intézménye, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál (a Német, a Lengyel,
az Ukrán , a Roma, az Örmény Önkormányzatnál) tervezett ellenőrzéseket és
időtartamát.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke szeretné megkérdezni, hogy az
intézményeknek kötelező a GDP-árral való rendelkezés, és ezt is ellenőrizni fogják.
Rompos Gabriella irodavezető elmondta, hogy igen, és ezt ellenőrzik is.
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 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
169/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyása ” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.
4.A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző
Dr. Dancs Judit csoportvezető elmondta, hogy 3 dolgot érint a módosítás, de
mindegyik technikai jellegű, változás nem történik, csak évente meg kell állapítani az
illetménykiegészítést, illetve az illetmény fizetési számlára történő érkezésének
kompenzációja történik meg, ami eddig is volt, csak nem rendeletben
8

megfogalmazva.
törvényben volt
feltétellel, hogy
fedezi, de ennek

A köztisztviselők számára július 1 munkaszüneti nap, ami eddig
szabályozva, most pedig rendeletben lehet megállapítani, azzal a
a többletköltséget az önkormányzat a saját bevételének terhére
nincs többletköltsége.

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 rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
170/2018. (XII. 05.) határozata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
egyes kérdésekről szóló
22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel
összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezet elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 5. napirendi pont tárgyalását.
5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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 rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
171/2018. (XII. 05.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását.
6.Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi
vezérigazgatójának megválasztásáról

Közüzemi

Szolgáltató

Zrt.

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke látta az anyagban, hogy 2019. december
31.-ig tart a megbízás. Szeretné tudni, hogy mi az oka?
dr. Kónya Norbert csoportvezető elmondta, hogy véleménye szerint a megbízatás
a választási ciklushoz lett igazítva.
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 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
172/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
állásfoglalásról a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatójának megválasztása tárgyában
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról ” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 7. napirendi pont tárgyalását.

7.Döntés a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
a Veszprém, belterület 6354/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, Operatív
központ és Dzseláda ház funkciójú épületek használata tárgyában
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 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangú
döntés mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
173/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft-vel megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról a
Veszprém, belterület 6354/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, Operatív
központ és Dzseláda ház funkciójú épületek használata tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Állásfoglalás a „Döntés a Kittenberger Kálmán
Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötendő bérleti
szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, belterület 6354/2 hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő, Operatív központ és Dzseláda ház funkciójú épületek használata
tárgyában” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalását.
8

A) Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása a V-Busz Veszprémi
Közlekedési Kft-vel a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás biztosítása érdekében
B) Előzetes kötelezettségvállalás a helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatás 2019 évi ellentételezése érdekében
költségvetési fedezet biztosítására
C) A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. javadalmazási szabályzatának
a jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor bizottság tagja elmondta, hogy megtörtént a 2 körforgalom
átadása, de egyenlőre kaotikus a helyzet. Megfigyelhető, hogy a buszok is képtelenek
közlekedni a városban, és azt tapasztalja abban az intézményben ahol dolgozik, hogy
tömegesen késnek el a még korábban induló távolsági és helyi járatos buszokkal is a
gyerekek. Ezt csak azért szeretné megemlíteni, mert ha új társaság kezd el működni,
új megállókkal, sofőrökkel és stb. akkor is befolyásolja a busszal közlekedni kívánók
számát a mostani helyzet. Erre különösen oda kellene figyelni, mert a közlekedési
problémák attól is vannak, hogy nagyon nagy mennyiségű személygépjármű
közlekedik a városban a reggeli és a késő délutáni órákban. Sajnos a forgalom nagy
része a belvárosban történik, nem a külső illetve belső körgyűrűn. Közgyűlésen is
biztos, hogy ez elő fog kerülni ez a probléma. Az emberek más megoldást fognak
keresni, és ha még többen leszoknak a helyi járatokról, akkor még kaotikusabb lesz a
helyzet.
Kovács Zoltán irodavető elmondta, hogy a közlekedésben minden mindennel
összefügg. A körforgalom építése is azt célt szolgálta, hogy jobbá tegyük a
közlekedést, bár az elmúlt napok változásai nem ezt tükrözik, de ez változni fog. Ha
csak abból indulunk ki, hogy az előtte lévő hónapokban alig volt itt forgalom, mert
valahová elterelődött, de most mindenki azt gondolta, hogy nagy csodát követtünk
el, és a körforgalom mindent meg fog oldani. Az alapszándék az egyéni közlekedés
háttérbe szorítása, melyet a díjtáblázat is alátámaszt. A tarifarendszer is úgy lett
kialakítva, hogy eltűnt az egyvonalas jegy, mely azt sugallja, hogy minél többfelé,
több irányba használják az autóbuszt. Ez a törekvés be fogja bizonyítani, hogy jól
döntött a városvezetés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke bízik abban, hogy január 1-jén mindenki
még piheni a szilveszteri fáradalmait, és nem az utazással kívánja tölteni az idejét,
bár a szolgáltatás január 1-jén indul. Ez egy hatalmas feladat, hatalmas projekt, nem
kevés pénzről van szó és érdekünk, hogy azt a célt szolgálja, amit elterveztünk. Első
körben nem új, de szép buszok kerülnek bevezetésre. Remélhetőleg elindul egy
folyamat, amivel az emberek olcsóbban, biztosabban, könnyebben, nem dugóba ülve
el tudnak jutni a munkahelyükre.
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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 6 tagja 4 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
174/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

a V-Busz Kft-vel megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Állásfoglalás a „Közszolgáltatási szerződés

jóváhagyása a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel a helyi menetrend szerinti
közösségi közlekedés közszolgáltatás biztosítása érdekében ” című előterjesztést. A

Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a B. napirendi pont tárgyalását.
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 javaslatokkal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
175/2018. (XII. 05.) határozata
előzetes kötelezettségvállalásról, a helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedés közszolgáltatás 2019. évi ellentételezése érdekében történő
költségvetési fedezet biztosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés előzetes kötelezettségvállalásról, a
helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2019. évi
ellentételezése érdekében történő költségvetési fedezet biztosítására” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen és 2 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
176/2018. (XII. 05.) határozata
a 254/2018. (XI.22.) határozat módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés előzetes kötelezettségvállalásról, a
helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2019. évi
ellentételezése érdekében történő költségvetési fedezet biztosításáról” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a C napirendi pont tárgyalását,
mely V-busz javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról szól. Az alelnök elmondta,
hogy számára a prémium nem gömbölyű, mert 80%-ig nem adunk prémiumot, de 80
és 100 között igen. Úgy gondolja, hogy prémiumot 100%-os teljesítménynél javasolt
adni, nem 81 vagy 82 %-nál. Támogatni fogja az előterjesztést, csak jelezni
szeretné, hogy ez számára nem szimpatikus, mert versenyszférában is 100%-os
teljesítés után célszerű prémiumot fizetni.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen 1 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
177/2018. (XII. 05.) határozata
a 254/2018. (XI.22.) határozat módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés előzetes kötelezettségvállalásról, a
helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2019. évi
ellentételezése érdekében történő költségvetési fedezet biztosításáról” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását,

9.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi
munkatervének meghatározása
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 6 tagja 6 egyhangú igen szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
178/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2019. I. félévi munkatervének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének meghatározása” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 10. napirendi pont
tárgyalását.

10.Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Szajkó Viktória csoportvezető elmondta, hogy nem stratégiai kérdésről szól az
anyag, hanem az idei év rengeteg pályázata alapján történt korrigálásról. Ez egy
adminisztratív és kötelező feladat, amit elvégeztek.
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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 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
179/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának átfogó felülvizsgálata” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 11. napirendi pont
tárgyalását.

11.Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Magyar Labdarúgó Szövetség
„Óvodai Pályaépítési Program” című zárt pályázati felhívásához
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy fontos óvodai projektről
van szó, ami mindenképpen támogatandó.
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 6 tagja 6 igen és egyhangú szavazás
mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
180/2018. (XII. 05.) határozata
pályázat benyújtásának a jóváhagyásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség
„Óvodai Pályaépítési Program” című zárt pályázati felhívásához
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a
Magyar Labdarúgó Szövetség „Óvodai Pályaépítési Program” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 12. napirendi pont
tárgyalását.

12.Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt
érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Rompos Gabriella irodavezető elmondta, hogy Az ÁSZ ellenőrzést végzett
önkormányzati fenntartásban működő könyvtáraknál, köztük az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárnál is.
Az ellenőrzés az ÁSZ webes felületére feltöltött dokumentumok alapján történt,
helyszíni ellenőrzésre Veszprém esetén nem került sor. ÁSZ webes felületén 3
alkalommal, 5-5 nap volt lehetőség feltöltésre az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak,
a gazdasági feladatokat ellátó Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetnek és a
Polgármesteri Hivatalnak külön-külön. Az ÁSZ részére több ezer oldal dokumentum
került elektronikus átadásra. Konzultáció folytatására a számvevőkkel az adatfeltöltés
során volt lehetőség. Az ellenőrzési programot az 1-2. számú feltöltési
kötelezettséget követően 2018. februárban kapta meg az Önkormányzat és EKMK.
A számvevői jelentés 2013. január 1-től -2016. december 31-ig terjedő időszakra tesz
megállapításokat, az intézmény belső kontroll rendszerének működését 2016. év
vonatkozásában vizsgálta.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó szabályozás 2016.10.01től módosult. A Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartási belső kontroll
standardok és gyakorlati útmutatót 2017. szeptember hónapban adta ki.
Az intézmény az ellenőrzött időszakra vonatkozóan rendelkezett belső kontroll
szabályozással, a meglévő belső kontroll szabályzatát 2017. novemberi hatállyal
módosította. A jogszabály módosítással két jelentősebb változás volt, a
kockázatkezelési rendszer helyett integrált kockázatkezelést köteles az
intézményvezetője kialakítani és működtetni. Az integrált kockázatkezelés részét
képezi a korrupciós kockázatkezelési rendszer kialakítása is. A korrupciós kockázata,
illetve kockázatkezelésre vonatkozó ÁSZ megállapítás dokumentációk hiányából
következő megállapítás.
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A költségvetési szervek vezetői a szabálytalanság kezelési eljárásrend helyett
szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét kötelesek
kialakítani, amely magában foglalja a korábbi szabálytanságok kezelésének rendjét,
kiegészítve a szervezeti célokkal és etikai értékekkel kapcsolatos szabálytalanságok
kezelésével. Az Állami Számvevőszék a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok
hiányát is megállapította a könyvtár esetében. A pénzügyi –gazdasági feladatokat az
intézménynél együttműködési megállapodás alapján a VeInSzol végzi. A VeInSzol
kiterjesztette szabályzatát azokra az intézményekre, ahol a feladatokat ellátja. A
Könyvtár vezetője által aláírt külön számviteli szabályzatok nem voltak.
Az ÁSZ a jelentéstervezetet megküldte Önkormányzatnak, illetve EKMK
igazgatójának. ÁSZ jelentéstervezet megállapításaira az Önkormányzat nem tett
észrevételt, az EKMK igazgatója az összegzést, 11 db megállapítást észrevételezett
meg, amelyeket az ÁSZ felügyeleti vezetője tájékoztatásában nem fogadott el.
Többek között nem fogadta el a könyvtárnak az ellenőrzött időszakban meglévő, az
igazgató által aláírt önköltségszámítási szabályzatára vonatkozó észrevételét, mivel az
az ÁSZ webes felületére nem került feltöltésre a feltöltésre rendelkezésre álló
időszakban. ÁSZ jelentéstervezet megállapításaira tett észrevételt, és észrevételekre
adott választ az ÁSZ jelentés függeléke tartalmazza.
Az Állami Számvevőszék a jelentésben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár vezetője
részére a gazdálkodásra vonatkozóan 12 javaslatot fogalmazott meg. Az ÁSZ VMJV
Önkormányzata részére intézkedési kötelezettséget nem írt elő.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója az intézkedési tervet elkészítette és
felterjesztette az Állami Számvevőszék elnökének jóváhagyásra. A 12 javaslat közül
az intézmény az ellenőrzési jelentés kézhezvételéig 6 javaslatra az intézkedéseket
végrehajtotta, 6 javaslat esetében a végrehajtási határidőt 2018. december 31-ben
jelölte meg.
Az Állami Számvevőszékről szóló törvény értelmében a polgármester úr köteles az
önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel megismertetni.
Pálmann Judit igazgatóasszony elmondta, hogy a dühét elengedte. Azt kéri, mivel
a Bizottság tagjai már akkor is képviselők voltak, amikor idekerültek a városhoz, hogy
gondoljanak bele, hogy a volt-e botrány a megyei könyvtárban? Volt-e olyan
esemény, ami ezt a szörnyű, gyalázatos jelentést indokolta? Tehát ha nem tudnak
ilyenről, akkor higgyék el, hogy a belső ellenőrzés, a NAV (Apeh) megtette, amit meg
kellett. A könyvtár átesett adóhatósági ellenőrzésen, EMI ellenőrzésen, szakmai
szakértői vizsgálatokon, semmilyen külső és belső ellenőrzés ezt nem támasztotta
alá. Gyártották a papírokat, de nem voltak profik, mert azt mondják a profik
visszamenőleg is legyártják, amit le kell. A könyvtár egy becsületes intézmény, a
korrupciós feltevést pedig az igazgatóasszony visszautasítja a kollégái és saját
nevében is. Sorra fog kerülni a többi intézmény is, ezért kéri a Bizottságot, hogy
gondolkodjanak el rajta, hogy mit lehetne tenni. A könyvtárnak nincs gazdasági
szervezeti egysége, ami azt jelenti, hogy nincs gazdasági stáb, nincs gazdasági
vezető. Ha lett volna, akkor ilyen fel nem merülne, hogy számviteli politika,
számlarend, mert akkor ez a stáb megcsinálja. VEINSZOL (lánykori nevén ISZSZ) is
megcsinálta, de 6 év alatt nem derült ki, hogy alá kellene írni. De ha aláírja, akkor
sem történik semmi, mert ugyanúgy nem értenek belőle semmit, a könyvvezetést
ugyanúgy a gazdasági szervezetként funkcionáló VEINSZOL végzi, semmi közük nincs
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a könyveléshez, fogalmuk sincs a forrás programról. Ezt át kellene gondolni a többi
intézmény érdekében is, mert a könyvtárat most ország-világ előtt kiszerkesztették.
Az igazgató nő elolvasta a jelentéseket, amik kijöttek az 5 lezárt könyvtári
ellenőrzésről, de elmondható, hogy az 5 könyvtár nevét ki lehetne cserélni, mert
mindenhol ugyan az van leírva. Mindenki korrupt, mindenki szabálytalan, mindenki
átláthatatlan. Ettől az intézmények nem fognak jobban működni, mert ha eddig
becsületesen és jól működött a könyvtár, akkor ezután is.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy nagyon fontosak az
intézmények. Az intézmények a Bizottság meglátása szerint nagyon precízen és
pontosan dolgoznak. A szakmai feladatért és háttérmunkáért, amit az intézmények
végeznek, Veszprém városa köszönetét fejezheti ki. Furcsa, hogy emberi kapcsolat
már nincs is az ellenőrzésben, a digitalizáció teljesen elviszi az embertelenség felé a
dolgokat. Az alelnök nem gondolja, hogy amit az ÁSZ megfogalmazott, az meg is
valósult. Elhiszi, hogy vannak olyan dokumentumok, amik megvannak, csak a
rendszer nem fogadta már el a feltöltést, mert a határidő lejárta után próbálták
feltölteni. A személyes jelenlét hiánya sok problémát okoz, mert a rendszer nem
engedett bizonyos lehetőséget. A szomorú tény, hogy az igazgató asszony 11 pontra
adott válaszát sem fogadták el, melynek okát nem ismerjük Gabrielláéknak hatalmas
feladatuk lesz, mert ellenőrzésük során még nagyobb felkészülést kell az elkövetkező
időszakban tenni. A Közjóléti Bizottságon az intézményvezetők jelezték, hogy
szakmai, jogi segítségükre is szükségük lenne. Pénzügyi, gazdasági segítség megvan
a VEINSZOL-on illetve a Pénzügyi Irodán keresztül. Sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen
bekövetkezett, de ebből a jelentésből azt a következtetést lehet levonni, hogy inkább
adminisztrációs dolgok merültek fel, amik pótolhatóak, helyére tehetők, az
intézményvezető nem követett el nagy hibát. Véleménye szerint az ÁSZ 12 pontjának
teljesítése nem fog gondot okozni.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja elmondta, hogy az intézményvezető
felháborodását jogosnak tartja, mert van intézményvezetői tapasztalata, és tudja,
hogy egy ilyen kinyilatkoztatás egy odafigyelő, gondoskodó intézményvezető
önérzetét mennyire sértheti. A feladat a belső ellenőrzésen keresztül átlátni, hogy a
Számvevőszék visszajelzései mennyire indokoltak, és megvédeni az intézményeinket
Szeretné kiemelni, hogy nem véletlenül történt az meg, hogy az intézmények
magukra hagyottnak érzik magukat. Annak idején, amikor még vita volt arról, hogy
szükséges-e megtartani az intézményeknél az önálló gazdálkodást, az ellenzék, ami
most is az ellenzék, aminek maga is tagja volt, hangsúlyozottan mondta, hogy ebből
számos probléma fog keletkezni, ha az intézményektől elkerül a gazdálkodás.
Kiderült, hogy probléma, ha nincs egy gazdasági vezető, aki helyben segítsen.
Reménykedhetünk, hogy a belső ellenőrzés és az önkormányzat irodái tudnak olyan
segítséget adni, hogy egy felülről ilyen módon feltáró szervezet egy idő után
elfogadja az ezekre az intézkedésekre hozott válaszokat. Szeretné megjegyezni, hogy
mivel Önök itt a többség oldalát képviselik, és van egy ifjú, dinamikus országgyűlési
képviselőjük is, akkor a Számvevőszéknek az ilyen jellegű működése, ha kivetni valót
hagy maga után, határozottan kellene jelezni, már csak azért is, mert véleménye
szerint az Állami Számvevőszék politikai irányítás alatt van, és akkor ilyen dolog nem
fog előfordulni.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy véleménye szerint az ÁSZ
nem áll politikai irányítás alatt, mert akkor egy Fidesz által vezetett város intézménye
nem kapna ilyen jelentést. Természetesen a szükséges intézkedéseket meg fogják
tenni.
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 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
181/2018. (XII. 05.) határozata
az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárat érintő ellenőrzés
jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös
Károly Megyei Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési
tervről” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 13. napirendi pont
tárgyalását.

13.Beszámoló a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester, az Első Világháborús Centenárium
Emlékbizottság elnöke
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 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodás
mellett meghozta a következő határozatot.
20

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
182/2018. (XII. 05.) határozata
a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2018. évi
beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a veszprémi Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 14. napirendi pont
tárgyalását.

14.Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről
és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat
módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester, a veszprémi Települési Értéktár
Bizottság elnöke
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 6 tagja 6 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
183/2018. (XII. 05.) határozata
a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
beszámolójának elfogadásáról
és a 261/2013.(X.31.) határozat módosítása
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár
Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről és döntés a 261/2013.(X.31.) határozat
módosításáról” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 15. napirendi pont
tárgyalását.

15.Tájékoztató a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság tagja jelezte, hogy az Írországi látogatásnál az
időpont mintha fel lenne cserélve, mert úgy van írva, hogy 2018. szeptember 21-13
Virágos Magyarország verseny nemzetközi eredményhirdetése. Másik pedig, hogy a
városi delegációnak nem látja a tagjait, a Közgyűlésig szeretné megtudni.
Wahab Rita nemzetközi kapcsolatok referense elmondta, hogy a valóban elírás
történt, a helyes dátum szeptember 13-21. A delegációt Porga Gyula polgármester úr
vezette, jelen volt még Brányi Mária alpolgármester asszony, és azok a
köztisztviselők, technikai stáb, és kollégák akik a lebonyolításban részt vettek. Név
szerint is szívesen felsorolja.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja jelezte, hogy Közgyűlésig írásban kéri.
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, vélemény nem merült fel, a Bizottság a
tájékoztatót tudomásul vette.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 16. napirendi pont
tárgyalását.
16.Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint a
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Scher Ágota Pénzügyi irodavezető
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 6 tagja 6 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
184/2018. (XII. 05.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint a Veszprémi
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
8.§ 2. pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta ” Döntés a
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint a Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény közötti munkamegosztási megállapodások
módosításának jóváhagyásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja az Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást a határozat 1.
mellékletében foglalt tartalommal.
2.A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a Bizottság döntéséről a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezet és Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézményl vezetőjét tájékoztassa.
3.Jelen határozat akkor lép hatályba, ha a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulást alapító tagönkormányzatok
2018. november 30. napjáig jóváhagyják a társulás megszüntetésről szóló
megállapodást.
Határidő:

2018. december 30.

Felelős:

Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

A végrehajtás
irodavezető

előkészítéséért

felelős

köztisztviselő:

Fazekas

Ildikó

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 17. napirendi pont
tárgyalását.

17.A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. I. félévi munkatervének
jóváhagyása
Előterjesztő: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
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Katanics Sándor, a Bizottság tagja elmondta, hogy módosító javaslatot nem kíván
tenni, napirendet nem szeretne megfogalmazni, de most jutott el hozzá az az
információ, hogy november 29-én volt egy tárgyalás az Intézmény Szolgáltató
Szervezet volt vezetőjével kapcsolatos polgármester úr által tett hűtlen kezelés
gyanújával ismeretlen tettes elleni feljelentés ügyében. Szeretné tudni, hogy
született-e már ítélet, az ítélet jogerős-e. Véleménye szerint nem ártana, ha ezt az
ügyet áttekintenék a következő félévben, amennyiben van bírósági ítélet, és ezt meg
szabad ismerni, annak tükrében is, hogy amikor még elnökölhetett, és egy zárt ülés
keretében foglalkoztak ezzel az üggyel, amiben leszavazta a tisztelt Bizottság, már
akkor jelezte ezeket a problémákat.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy amennyiben lezárult és
jogerős ítélet van, akkor nincs akadálya, hogy megismerje a Bizottság is.
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 6 tagja 6 igen egyhangú szavazat
mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
185/2018. (XII. 05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságának a 2019. I. félévi munkatervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a Bizottság 2019. I. félévi munkatervét az 1. számú
mellékletben leírtak szerint elfogadja azzal, hogy jelen határozat csak a Közgyűlés
2019. I. félévi munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak küldje
meg.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Schumacher Judit
bizottsági referens
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt és a nyilvános
ülést 13.55 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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