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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából mindenki jelen van,
így a Bizottság határozatképes.

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
12/2019. (II. 20.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. február 20-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018.
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes
kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester és dr. Mohor Gábor jegyző
3. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4. A)
B)
C)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről szóló döntések hatályon
kívül helyezése
Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt törzstőkéjének a
megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6 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
7. Döntés településrendezési szerződés módosításának jóváhagyásáról a
Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
8.

A) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat- átvállalásáról
szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly, Szentkirályszabadja
és Vilonya települések önkormányzatával
B) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a 2019. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
10. Az
Alkohol-Drogsegély
Ambulancia
Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben

beszámolója

a

Előterjesztő: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök

11.Tájékoztató
a
elszámolásáról

képviselők

és

külső

szakértők

tiszteletdíjának

Előadó: Baumgartner Lajos alelnök, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
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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 Közgyűlésének
a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: kérdezte, hogy a könyvvizsgálói
észrevétel, ami miatt a rendelet tervezetet módosítani kellett, melyik évet érintette.
Fazekas Ildikó irodavezető: ez a könyvvizsgálói kiegészítés nem a 2018-as évet
érintette, hanem a 2019-es évet.
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 rendelet tervezettel 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
13/2019. (II. 20.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének
megtárgyalta a „Veszprém Megyei

Pénzügyi

és

Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő
egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester és dr Mohos Gábor jegyző
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel 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
14/2019. (II. 20.) határozata
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes

kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A közszolgálati tisztviselőkről szóló

törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása „ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet
elfogadását.

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

3. A települési támogatás keretében nyújtott szociális
ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, szóbeli kiegészítés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel 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
15/2019. (II. 20.) határozata
„ A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ A települési támogatás keretében nyújtott
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.

4.

A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről szóló döntések
hatályon kívül helyezése
C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt törzstőkéjének
a megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Fazekas Ildikó irodavezető: Az alábbi kiegészítése lenne. A költségvetés
összeállítása során lényeges elv volt, hogy biztonságosan teljesíthető bevételeket
tervezzenek, valamint a zavartalan működés feltételeit biztosítsák. Az adóbevételeket
632 millió forinttal tudták megemelni, figyelembe véve a 2018-as tényadatokat. Az
idei évben nagy kihívás, hogy az Önkormányzat saját gazdasági társaságával látja el
a helyi közösségi közlekedés feladatait, illetve az elnyert „Európa Kulturális Fővárosa”
cím is pluszforrást igényel a költségvetésben. Mindezek mellett 2019-ben új
támogatási formák is beépítésre kerültek. Az oktatási intézmények 20 millió forintos
támogatási keretet vehetnek igénybe, illetve a szociálisan rászoruló diákoknak

6

beiskolázási segélyt is biztosítani tudnak. Erre a célra 12,5 millió forint került
elkülönítésre. A költségvetés 2019-ben is biztosítja a megszokott városi kulturális és
sportrendezvényekre a keretet, továbbra is támogatják a nyugdíjas szervezeteket,
illetve a közbiztonságra szánt összeget sikerült a háromszorosára megemelni. Így 5
millió forint helyett ebben az évben már 15 millió forint keret áll rendelkezésre, erre a
célra. A költségvetésben beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum
miatti plusznövekedés is, amihez tudni kell, hogy ehhez állami támogatás nincs, az
Önkormányzatnak kell erre a forrást biztosítania. Az közalkalmazottak cafetéria
juttatása havi 8000,-ft/fő összeg lesz. A gyermek étkeztetési díj terén történt 8 %-os
emelés, illetve 8 %-kal emelkedtek az élelmezési kiadások is. Ehhez kapcsolódóan
megjegyezte, hogy a térítési díjak csak a nyersanyag árát fedezik. A kiadások
területén belül 52%-ot képviselnek a fejlesztési kiadások. Az építőipari árak
növekedése plusz önerő biztosítását teszi szükségessé, amit hitelfelvétellel tudnak
biztosítani. Ezért 2019-ben 622 millió forintos hitel lehívását tervezték meg, majd
2020-ban is hasonló nagyságrenddel számolnak. Annyit tenne még hozzá, hogy
megérkezett a könyvvizsgálói jelentés, mely összességében szabályszerűnek ítélte
meg a költségvetés összeállítását. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Önkormányzat
gazdasági társaságai nem számoltak még el a támogatásokkal, így ennek az
összegnek a tervezése még nem került be a költségvetése.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke jelezte a Tisztelt Bizottság számára, hogy
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak van egy véleményezési feladata. A
bizottsági tagoknak előzetesen kiosztásra került a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
véleménye, erről majd dönteni kell.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Érdeklődött, hogy az oktatási intézményeknek
kiosztandó 20 millió forintos keret hogyan fog működni, pályázati úton-e, elsősorban
oktatási, alap illetve középfokú intézményeket érinti-e, eszközfejlesztésre, vagy
másra is felhasználható lesz-e.
Fazekas Ildikó irodavezető: Válaszában kifejtette, hogy ez még pontosan nincs
meghatározva, a keret felosztása ezután történik meg. Csak az összeg lett beállítva a
költségvetésbe. Az elképzelés az, hogy támogatás formájában fogják megkapni az
oktatási intézmények. Pályázni fognak rá, véleménye szerint eszközbeszerzésre lesz
felhasználható.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Még néhány kérdést kíván feltenni.
Szerepel a beruházásoknál a 82.sz. út közlekedésbiztonsági fejlesztésénél 45 millió
forint, ez pontosan mit takar. Hallott olyat, hogy egy véda rendszer kiépítéséhez akar
támogatást nyújtani a város Gyulafirátótnak egy korábbi lakossági demonstráció
miatt. Illetve lámpás átközlekedést is biztosítani akarnak. Kíváncsi rá, hogy a Bedevölgy utcai csomópontot is érinti-e a támogatás, mert az is a 82.sz. út mellett van. Ez
már kb. másfél évtizedes probléma. Az átközlekedés életveszélyes a lakóparkban élők
számára. Erről részletesebb ismeretet szeretne kapni a februári testületi ülésig.
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Információt szeretne kapni továbbá arra is, hogy a nagyfelületű út,-és járda
felújításokra tervezett 100 millió forintos keret pontosan milyen elképzelések alapján
állt össze, a városnak melyik részére vonatkozik, mit próbálnak megnövelni ebből a
keretből.
A marketing tevékenységnél 5 millió forintos pluszemelkedés látszik a 2018-as évhez
viszonyítva. Most 16 millió forint van feltüntetve, ennek részleteiről mit lehet tudni.
A Vár u.10.sz. ingatlanra, ami a volt Lovassy, Közgazdasági épülete, felújítási
költségként 28 millió forint van tervezve. Ez mit takar pontosan.
A beruházásoknál egy herendi műtárgy felállítására 7 millió forint van szerepeltetve,
mely a belvárosi körforgalomba kerül kiállításra. Hallani olyat, hogy az Arénánál lévő
műtárgy kerül áthelyezésre. Érdekelné, hogy ez igaz, vagy teljesen új alkotás
megvásárlását tervezik. Köszönettel veszi a kérdéseire adott válaszokat.
Fazekas Ildikó irodavezető: válaszában a következőkre tért ki.
A 82.sz. út fejlesztése a véda rendszert és a jelzőlámpát tartalmazza.
A nagyfelületű út,-és járdafelújításra szánt összeg részletezése még nincs pontosan
kidolgozva, még nem tudni pontosan, hogy melyik utakat tartalmazza.
A marketing tevékenységre 2018-as és a 2019-es évben is 11 millió forint a tervezett
összeg. A 16 millió forintteljesítési adat volt.
A Vár u.10. sz. ingatlannál a 28 millió forint a megépítendő várlift, - Panoráma lifttervezési költségeit tartalmazza. Nincs köze a Bíróság ezen épületbe költözéséhez.
A herendi műtárgy egy új alkotás lesz, ami a belvárosban lesz elhelyezve az új
körforgalomban.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Kérdéseire a válaszokat megkapta, a
véleményét majd elmondja a Közgyűlésen.
Kórosi Tibor a Bizottság tagja: Országosan is kiemelkedő Veszprém város
költségvetése, ugyanis kevés olyan hely van, ahol 52%-os forrást használnak
fejlesztésekre. Vannak olyan megyei jogú városok, ahol felélik a bevételeik nagy
részét működési kiadásokra. Itt viszont egy előre mutató költségvetés a fejlesztések
irányába mutat. Ez mindenképpen pozitívum, amit ki kell hangsúlyozni. A
közbiztonság terén üdvözli azt a döntést, mi szerint háromszoros lett az erre
fordítható keret összege. Veszprém országosan is a legbiztonságosabb városok
egyike. Ezt a szintet úgy tudják megtartani, ha kamera rendszertől a közterületeken
való jelenlétig fokozzák a tevékenységüket. Ennek természetesen költségvonzata is
van, amit hozni kell.
Halmay György a Bizottság tagja: Kiemelte, hogy a Dózsa iskola külön nevesítve
van a költségvetésben. Több ciklussal ezelőtt az iskola nagyépülete felújításon esett
át, de a melléképülete,/ a régi István épület/ mely az első épülete volt az iskolának,
nem lett felújítva. Tehát az északi oldal eléggé rossz állapotban van.
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Reményei szerint ebből a pénzből azokat a tantermeket és nyílászárókat is meg lehet
újítani. Úgy gondolja, egy iskola akkor jó iskola, ha minden része jó állapotban van.
Több sportcélú fejlesztésre és beruházásra is lehetőség van a költségvetés szerint.
A Stadion épülete régóta megérett a felújításra. A Stadion szintje érje el legalább azt
a szintet, amit a sportolók eredményeihez méltó, ezek pedig az ország élvonalába
tartoznak. A jégcsarnok építése is szerepel a költségvetésben. Az uszodaépítés is
megindul ebben az évben. Úgy véli Veszprém várossportolási lehetőségei ezekkel a
beruházásokkal jelentősen bővülni fognak.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A város adóbevételeinek tekintetében
növekedés mutatkozik, ez is példázza azt, hogy az adóerő képesség jelentősen
megváltozott. Az is látható, hogy nagyon komoly ingatlanfejlesztések zajlanak a
városban. Elég csak a lakásépítéseket nézni. Ez a jövőben az adófizető állampolgárok
számát fogja emelni. ami hozzájárul Veszprém város költségvetéséhez. Viszont a
jövőben karbantartási és fenntartási költséget fognak majd jelenteni. Többek között
úthálózat, közvilágítás terén is majdan a város költségvetését befolyásolni fogják. De
ez nem akkora gond, mivel a fejlődés azt mutatja, hogy egy város életképes, előre
haladó. A 2019. évi költségvetés tartalmazza azt is, hogy komolyan gondol a civil
társadalmunkra. A Közjóléti Bizottság is számos beszámolót hallgatott meg a kiemelt
együttesek 2018 évi munkájáról, tevékenységéről, amik példa értékűek voltak,
hozzájárultak a város kulturális életéhez. 2019-ben is számot adhatnak majd a
munkájukról, mert a költségvetés idén is támogatni fogja őket. A civil társadalomra is
gondolva, pályázati lehetőség lesz az ifjúsági, nyugdíjas és civil szervezeteknek is.
Jelentős nagyságrendű fejlesztések várnak 2019-ben az Önkormányzatra, ezt mutatja
a felhalmozási százalékjelentős emelkedése. A Bizottság pénzügyi jelentése is
tartalmazza, hogy egy nagyon komoly, odafigyelést igénylő költségvetést terjesztett
Polgármester Úr a tisztelt Bizottságok és majdan a Közgyűlés elé. Számos feladat
nem tudott bekerülni a költségvetésbe, mérlegelni kellet bizonyos lehetőségek között,
hogy melyiket tartják fontosnak 2019-ben. Az eddig elért eredményeket fenntartják,
amik biztosítják Veszprém városának a jövőjét. Mindezek figyelembe vételével kéri a
Tisztelt Bizottságot, hogy szavazzon bizalmat a 2019. évi költségvetésnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást a 4. A) jelű
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 6 igen szavazat és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
16/2019. (II. 20.) határozata
Az ”A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú
határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az ” A) Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
javaslat elfogadását.

A.) jelű határozati

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak
állást az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban, mely a 2019. évi
költségvetésről szól.
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
17/2019. (II. 20.) határozata
a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást a 2019. évi
költségvetésről szóló bizottsági véleményről.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
18/2019. (II. 20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának véleménye
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét és a
következő véleményt alakította ki:
1. A 2019. évben az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú
támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el
a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.
2. A szociális alapszolgáltatások és szakellátások területén a támogatás elve nem
változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából,
valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja
a feladat ellátásához biztosított forrást. A bölcsődei ellátás területén szintén a
feladatalapú a támogatás.
3. 2019. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Az
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014.
(XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása alapján 2015. szeptember
1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában
térítésmentesen étkezhetnek
4. A központi költségvetés 2019. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék
kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére versenyképesebbé tétele
érdekében. Emellett a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében
foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez is.
5. A 2017. évtől változtatott forrásszabályozás értelmében, ha az „elvárt bevétel” és
a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok ellátásához biztosított állami
támogatás különbözete az Önkormányzat szempontjából pozitív előjelű, akkor
szolidaritási hozzájárulást kell (differenciáltan) fizetni az Önkormányzatnak.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében ez az összeg 2019.évben
306.766 eFt.
6. Veszprém Megyei Jogú Város 2019. évre (finanszírozási bevételek nélkül) számított
bevétele 18.625.677 eFt, mely 6%-kal alacsonyabb a 2018. évi eredeti
költségvetési előirányzatnál, a csökkenés nagyobb részt a pályázati források és
egyéb fejlesztési támogatások eltérő szintjének az eredménye.
7. Pozitív eleme a költségvetésnek:
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-

A 2019. évi költségvetés tartalmaz kulturális egyesületek, állatvédő
egyesületek, közoktatási intézmények részére pályázati lehetőséget, hogy
magasabb színvonalon végezhessék tevékenységüket.

-

A nyugdíjas szervezetek számára a megemelt támogatás biztosítja a
rendezvényeik és működésük fedezetét.

-

A közalkalmazottak cafeteria juttatása 8.000Ft/hó/fő összegre emelkedik.

-

A helyi tömegközlekedés saját gazdasági társasággal történő ellátásának
feltételei biztosítottak.

-

A költségvetés lehetőséget biztosít új szociális ellátási forma bevezetésére, oly
módon, hogy a korábbi támogatásokat is megtartja, mint például a
kisgyermekes bérlet támogatása. Ez utóbbit a helyi tömegközlekedési
kompenzáció keretein belül.

8. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felhívja a figyelmet, a működési kiadások
felülvizsgálatára, mert már 2019.évben is csak a finanszírozási bevételek
igénybevételével lehetett az egyensúlyt megteremteni.
9. Az elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében 2019.évben, és 2020.évben
is szükséges fejlesztési hitelt igénybe venni, melynek mértéke a jogszabályi
feltételeknek is megfelel és közgazdaságilag is elfogadható, a visszafizetési
kötelezettségeket tekintve.
10. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés fokozott
lehetőséget biztosít egy kiegyensúlyozott gazdálkodásra.

odafigyelés

mellett

11. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy a 2019.
évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások figyelembevételével,
az előírásoknak megfelelően került beterjesztésre.
Veszprém, 2019. február 20.
/Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke által aláírt bizottsági vélemény a
jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4.B) napirendi pont
tárgyalását.
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.
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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
19/2019. (II. 20.) határozata
B) „A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről szóló döntések hatályon kívül
helyezése” tárgyú határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ B) A Csarnok Kft. törzstőkéjének emelésről
szóló döntések hatályon kívül helyezése” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja
a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B)
jelű határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4. C.) napirendi pont
tárgyalását. 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
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
20/2019. (II. 20.) határozata
„C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt törzstőkéjének a
megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023
Zrt törzstőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba-helyezésről” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

13

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja az 5. napirendi pont tárgyalását.

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
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 rendelet-tervezettel 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
21/2019. (II. 20.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását.
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6. 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
Katanics Sándor a Bizottság tagja: A gyermekek átmeneti gondozásánál a térítési
díjak a duplájára nőnek, ez napi díj, a kiszámítása hogyan történik? A térítési díjak
Fizetése hogyan történik a rászorulók esetében? Mitől nőtt az összeg a duplájára?
Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja: A térítési díjakat a jövedelmek bizonyos
százalékáig lehet csak fizetni.
Angyal Éva irodavezető: Jelen esetben intézményi térítési díjakról van szó, ugyanis
különbség van az intézményi és a személyi térítési díjak között. A képviselő
testületnek meg kell állapítani minden évben az intézményi térítési díjat, ellenben a
személyi térítési díjat minden esetben az intézmény vezetője állapítja meg jogszabály
alapján. Nyilván figyelembe kell venni a jövedelmet, valamint jogszabály határozza
meg a maximálisan elkérhető díjat. Lehetőség van méltányosságból elengedni térítési
díjat. Akinek nincs jövedelme, attól nyilván nem lehet behajtani sem.
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 rendelet-tervezettel 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
22/2019. (II. 20.) határozata

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 7. napirendi pont tárgyalását.

7. Döntés településrendezési szerződés módosításának
jóváhagyásáról a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrszú ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Csak az alábbi megjegyzést szeretné tenni az
előterjesztéssel kapcsolatban. Ijesztő, ahogy a honvédség reagál, igényt tart olyan út
használatára, ami már olyan hatótávolságon belül van, ami esetében később
felmerülhet a jelentős zajterhelés és porterhelés miatt reklamáció. Sajnos a
jogszabályokból adódóan ezek reménytelenek. Szeretné ráirányítani a figyelmet arra,
hogy ez óriási probléma az ott élők számára, hiszen Gyulafirátóton is ez
tapasztalható. 500 m az előírás, a lakók kénytelenek tűrni, az Önkormányzat meg
tudomásul venni, hogy ezek a fajtaterhelések jelentősen rongálják nemcsak az adott
útszakaszt, hiszen oda is el kell jutni valahogyan. Ebben a kérdésben már talán több
évtizede nem lehet előre jutni, kérdezi, hogy esetleg lehet-e magasabb fórumokat
találni, mert nem biztos, hogy a jogszabályok tökéletesek. A lakók nyugalma is
fontos, akik ezeket a jelentős zajterheléseket – amik egyre gyakoribbak- kénytelenek
elviselni. Gyulafirátóton kívül Kádártán is „élvezik” a lakók ennek a kellemetlen
következményeit.
Schoderbeck Éva a Főépítészi csoport műszaki ügyintézője: A Honvédségnél volt a
Főépítész egyeztetésen, ezt a központi lőteret nem fogják visszafejleszteni, sőt a
honvédség országos fejlesztése miatt, ami most várható, a használata valószínűleg
még intenzívebb lesz. Ez az 500 m-es távolság jogszabályban van lefektetve, ez
Gyulafirátót és Jutaspusztát érinti.
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 5 igen szavazat 1 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
23/2019. (II. 20.) határozata
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„Döntés településrendezési szerződés módosításának jóváhagyásáról a
Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része
településrendezési
előírásainak
módosítása
tárgyában”
tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés településrendezési szerződés

módosításának jóváhagyásáról a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú
ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása tárgyában „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalását.

8.A) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér,
Sóly, Szentkirályszabadja és Vilonya települések
önkormányzatával
B) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladatátvállalásáról szóló megállapodások módosítása
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 javaslatokkal 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
24/2019. (II. 20.) határozata

„ A) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat- átvállalásáról
szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly, Szentkirályszabadja
és Vilonya települések önkormányzatával” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet

feladat-

átvállalásáról

szóló

megállapodások
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jóváhagyása

Hajmáskér,

Sóly,

Szentkirályszabadja és Vilonya települések önkormányzatával „tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó A) jelű határozati javaslat elfogadását.

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
25/2019. (II. 20.) határozata

„B) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások módosítása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet
feladat-átvállalásáról szóló megállapodások módosítása „tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó B) jelű határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását

9.Döntés a 2019.
elfogadásáról

évi

civil

keret

pályázati

kiírásának

Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
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
26/2019. (II. 20.) határozata
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„Döntés a 2019. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a 2019. évi civil keret pályázati
kiírásának elfogadásáról „tárgyú 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

10.Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben
Előterjesztő: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: a Közjóléti Bizottság már elég komolyan
foglalkozott szakmai szempontból az Egyesülettel, a Pénzügyi Bizottságnak kizárólag
a pénzügyi elszámolását kell vizsgálnia. Kiemelte, hogy az Egyesület nagyon komoly
és nemes, bár kissé hálátlan feladatot lát el. A kimutatásokból is kiderül, hogy az a
társadalmi réteg fordul meg náluk, amelyet a munkaerőpiacon igénybe lehetne venni.
Az Egyesület tisztességesen használja fel azt a keretet, amit az Önkormányzat
számára biztosít. A Bizottság részéről kevés szenvedélybeteget kíván a jövőben,
hiszen ez azt jelentené, hogy az erre szánt forrást esetleg másra is fel lehetne
használni. Véleménye szerint a megelőzés lenne a célravezető. Sok szenvedélybeteg
családban él, melyeknek helyzete nem ismeretes. Ezért szerinte családterápiára is
szükség lenne. Javasolja, hogy már az iskolákban kezdjék el a megelőzést. Az
Egyesület egy újabb pályázati lehetőséggel fog élni, ami segíti majd a munkájukat.
Ehhez a jövőben sok sikert kíván.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel 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
27/2019. (II. 20.) határozata
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„Az
Alkohol-Drogsegély
Ambulancia
Egyesület
szenvedélybetegek
nappali
ellátásáról
2018.
előterjesztésről

beszámolója
a
évben”
tárgyú

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 11. napirendi pont tárgyalását

11. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának
elszámolásáról
Előadó: Baumgartner Lajos alelnök, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így a Bizottság a
tájékoztatót tudomásul vette.
Mindezek után Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt,
majd a nyilvános ülést 14,50 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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