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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Bizottság referensi munkáját
a jövőben Pap Andrásné látja el.
A Bizottsági ülésen megjelent Molnár Ernő, veszprémi lokálpatrióta.
Az ülés elején bejelentést kívánt tenni, de az alelnök úr jelezte, még nem indította el
a Bizottság ülését ezért a szót az egyebek tárgyalásánál fogja részére megadni.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából mindenki jelen van, így a Bizottság határozatképes. A Bizottság a munkáját
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés
megtárgyalásával kezdi. Érdeklődött, van-e valakinek kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatban, amennyiben nincs, kérte foglaljanak állást a határozati
javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

1/2019. (I. 23.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága a 40/2018. (III. 21.) határozatának, a 42/2018. (IV. 18.) határozatának, a
73/2018. (V. 23.) határozatának, a 118/2018. (IX. 19.) határozatának, a 120/2018.
(X. 17.) határozatának, a 149/2018. (XI. 14.) határozatának, a 184/2018. (XII. 05.)
határozatának a 185/2018. (XII.05.) határozatának végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul veszi azzal, hogy
- a 40/2018. (III.21.) határozat esetében az 1. választókerületnél jóváhagyott
160 000.-Ft – térfigyelő kamera kihelyezése (Gy.rátót-Tikhegy)- vonatkozó
határidőt 2019.december 31-ig meghosszabbítja.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Kérte a Bizottság jelenlévő 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

2/2019. (I. 23.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. január 23-i ülésének
napirendjéről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. A) Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós pályázatában való
részvétel érdekében
Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának fejlesztése
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében
B)

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprémi

Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5.

Beszámoló

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
2018.
évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Czaun János elnök

6.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei
Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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7. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

bizottsagok/bizottsagi-

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja az 1. napirendi pont tárgyalását.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok
közötti megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: mi az új változás a megállapodásokban?
Dr. Dancs Judit csoportvezető: Nincsenek változások, ezek a jelenleg hatályban
lévő megállapodások, csak tájékoztató jelleggel vannak az előterjesztés mellé rakva.
Jogszabályi kötelezettség miatt kell a Közgyűlésnek minden évben felülvizsgálni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
3/2019. (I. 23.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének
megtárgyalta a „Veszprém Megyei

Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi
megállapodások felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést.
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Pénzügyi

és

Jogú Város
Önkormányzatok közötti

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.

2. Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
4/2019. (I. 23.) határozata
„Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további
működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés az alapellátási központi orvosi
ügyelet további működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról „
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3/A. napirendi pont
tárgyalását.

3.
A) Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi
szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek
rekonstrukciós pályázatában való részvétel érdekében
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B) Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló
pályázatban való részvétel érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: javaslom, hogy az előterjesztésből és a
határozati javaslatból derüljön ki egyértelműen, hogy hol kívánják elvégezni a
rekonstrukciós munkálatokat. Az ivóvíz esetében a pontos helyszín meghatározásra
került, de a szennyvíznél ez csak egy mellékletben található meg.
Hangsúlyozom a pályázat fontosságát, mivel egy ivóvíz és egy szennyvíz rendszer
fejlesztéséről van szó. Régen volt már ilyen pályázatunk. Fontos kiemelni, hogy a
2019. évi költségvetésben az önrész biztosítását nem kell megtervezni. Az
üzemeltetésért felelős konzorciumi partnerrel / Bakonykarszt Zrt / egy másik
szerződéssel kapcsolatosan kompenzálásra kerül az önrész összege.
dr. Kónya Norbert csoportvezető: szennyvíz esetében a hiányzó helyszín
megjelölését pótolni fogom.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
5/2019. (I. 23.) határozata
A) „ Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós pályázatában
való részvétel érdekében” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés pályázat benyújtásáról és

konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós
pályázatában való részvétel érdekében” tárgyú határozati javaslatot. A Bizottság

javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó A/1. számú határozati javaslat elfogadását, mely a Veszprém Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő 42-es sorszámú ivóvíz ellátó viziközműrendszer rekonstrukciós pályázatának beadásával kapcsolatos.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
6/2019. (I. 23.) határozata
A)„ Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós pályázatában való
részvétel érdekében” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés pályázat benyújtásáról és

konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós
pályázatában való részvétel érdekében” tárgyú határozati javaslatot. A Bizottság

javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó A/2. számú határozati javaslat elfogadását, mely a Veszprém Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő 56-os sorszámú szennyvízelvezető és tisztító
viziközmű-rendszer rekonstrukciós pályázatának beadásával kapcsolatos.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3/B. napirendi pont
tárgyalását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: ismételten hasznosnak és fontosnak
tartom ezen pályázatot is, mely az energia hatékonysággal kapcsolatos. Éppen itt az
ideje, hogy elkezdődjenek az ilyen fajta megújítások.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
7/2019. (I. 23.) határozata
B) „Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának fejlesztése
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében” tárgyú határozati javaslatról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” „Döntés pályázat benyújtásáról és

konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében” tárgyú határozati javaslatot.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó B/1. számú határozati javaslat elfogadását, mely a
Veszprém Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 42-es sorszámú ivóvíz
ellátó
viziközmű-rendszer energia hatékonyságának fejlesztése érekében
benyújtandó pályázattal kapcsolatos.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
8/2019. (I. 23.) határozata
B) „Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának fejlesztése
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” „Döntés pályázat benyújtásáról és

konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében” tárgyú határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az

előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B/2. számú határozati
javaslat elfogadását, mely a Veszprém Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 56-os sorszámú szennyvízelvezető és tisztító viziközmű-rendszer energia
hatékonyságának
fejlesztése
érekében
benyújtandó
pályázattal
kapcsolatos./Gépvásárlás/
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
9/2019. (I. 23.) határozata
B) „Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések
jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának fejlesztése
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében” határozati javaslatról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról

és

és
konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel
érdekében”
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B/3. számú határozati
javaslat elfogadását, mely a Veszprém Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 56-os sorszámú szennyvízelvezető és tisztító viziközmű-rendszer energia
hatékonyságának fejlesztése érekében benyújtandó pályázattal kapcsolatos.
/Napelem park/
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.

4. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről
Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel

a

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
10/2019. (I. 23.) határozata
„Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprémi Foci
Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés együttműködési megállapodás
megkötéséről a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 5. napirendi pont tárgyalását.
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5. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról
Előterjesztő: Czaun János elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 6 igen szavazat és 1 nem
szavazat mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
11/2019. (I. 23.) határozata
„Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló az Észak-Balatoni Térség

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását.

6. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei
Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési
terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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A tájékoztatóval kapcsolatos kérdés, vélemény nem merült fel, a Bizottság a
tájékozatót tudomásul vette.
Ezek után Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megadta a szót Molnár
Ernőnek, aki az alábbi bejelentést tette:
Molnár Ernő veszprémi lokálpatrióta: tavaly ősszel Gertsmár Ferenc képviselő úr
indítványt adott be, melynek tárgya a panelprogram volt. Ezzel kapcsolatban a
Veszprémi Lokálpatrióták aláírásgyűjtést szerveznek, melyet kiterjesztenek a
lakótelepen túlmenően az egész város területére.
A bejelentés tudomásul vétele után Baumgartner Lajos a Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt, majd a nyilvános ülést 14,23 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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