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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2019. március 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:
Baumgartner Lajos
Dr. Strenner Zoltán
Halmay György
Katanics Sándor
Takács László Szilárd
Kórosi Tibor
Sárándi Balázs
A Bizottsági ülésen részt vettek:
Fazekas Ildikó
Kovács Zoltán
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
dr. Kónya Norbert
Szajkó Viktória
Gólya Rita
Véber Vilmosné
Pálinkás Norbert
Pap Andrásné

a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
irodavezető
irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
csoportvezető
csoportvezető
„VESZOL” irodavezetője
„VKSZ” Zrt gazdasági vezető
V-BUSZ Kft
jegyzőkönyvvezető

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
28/2019. (III. 20.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. március 20-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Az
Önkormányzat
vagyonáról,
vagyonhasznosítás
szabályairól
önkormányzati rendelet módosítása

és

a
vagyongazdálkodás
és
szóló
6/2012.
(II.24.)

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a 1121
hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatt ingatlanra kötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
3. Döntés a Veszprém, belterület 604/A/3 hrsz-ú „lakás” megnevezésű
– természetben a Miklós utca 18. 1. em. 3. szám alatti - ingatlan
adásvételi szerződéshez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás
tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
4. Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése és alapító okiratának
módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
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5. Döntés
a
V-Busz
Veszprémi
Közlekedési
közszolgáltatási szerződés módosításáról

Kft-vel

kötött

Előadó: Porga Gyula polgármester
6. Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési támogatásra benyújtott
Európai Uniós pályázat konzorciumi szerződésének a módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
7. Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A/ Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban
B/ Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C/ A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
8. Előzetes kötelezettségvállalás földgáz és villamos energia beszerzése
tárgyában
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
9. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági,
valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt
10. Beszámoló jóváhagyása a „VESZOL”
Lakásügynökség
Nonprofit
Kft.
tevékenységéről
Előadó: Moravcsik László ügyvezető igazgató
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Veszprémi
elmúlt

Közösségi
háromévi

11.

Választókerületi Keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető

12.

Egyebek

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

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: a rendeletet könyvvizsgálói javaslatra
kell módosítani, hogy precíz és pontos legyen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendeletmódosítással 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
29/2019. (III. 20.) határozata
„Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
megtárgyalta „Az Önkormányzat vagyonáról, a

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet módosítás elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.

2. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a
1121 hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatt
ingatlanra kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: az első napirendi ponthoz kapcsolódóan
van szükség erre a módosításra.
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
30/2019. (III. 20.) határozata
„Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-

ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatt ingatlanra kötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi

Szolgáltató Zrt-vel a 1121 hrsz-ú, természetben a Völgyhíd tér 2. szám alatt
ingatlanra kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. Döntés a Veszprém, belterület 604/A/3 hrsz-ú „lakás”
megnevezésű – természetben a Miklós utca 18. 1. em. 3. szám
alatti - ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalás tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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Katanics Sándor a Bizottság tagja: hiányolta, hogy az előterjesztésben szerepel
mellékletként ingatlanforgalmi szakértői vélemény, ami nem került megküldésre a
Bizottsági tagok részére. További kérdése, hogyan tervezi az Önkormányzat felújítani
ezt a lakást, ami egy négylakásos épület 1. emeletén található. Mikorra tervezi
látogathatóvá tenni, valamit mekkora a felújítási költségbecslés. Továbbá jelezte,
hogy az elhunyt festőművész özvegye levelet írt a Polgármester Úrnak, melynek
másolatát neki is megküldte, az abban leírtak befolyásolhatják az előterjesztésről
szóló döntést.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: kérdezte, hogy a levél titkos-e, mivel
tartalma számára nem ismert.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: a levél lényege, hogy a tulajdonjogról Zoé
lemondott, de a mai napig vita van a családban arról, hogy a lakásban lévő
ingóságok egy részére igényt tartana. Bizonyos személyes dolgokat, amiket a művész
ráhagyott, szeretné megkapni. Az előterjesztésben utalás van arra, hogy ez a lakás a
benne lévő tárgyakkal együtt értékes. A leendő múzeum részére tudható-e, hogy
milyen személyes tárgyakat, rajzokat ad át az édesanya. Úgy gondolja, hogy egy
probléma kezd körvonalazódni, amit előrelátóan pontosabban meg kellene vizsgálni.
Dr. Kónya Norbert csoportvezető: a levélről neki sincs tudomása, de elmondta,
hogy az adásvételi szerződés kifejezetten csak az ingatlanra vonatkozik, az
ingóságokra nem terjed ki. Az ingatlannak az a sajátossága, hogy a művész úr a
falakat és a bútorokat is lefestette, ez ad neki egy plusz értéket. Úgy tudja,
értékbecslés még nem készült arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül látogathatóvá
tenni az ingatlant, de a szakértői fényképek alapján szerinte nem igényel túl nagy
beruházást. A hiányzó szakértői mellékletet pótlólag megküldik a Bizottságnak.
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 és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
31/2019. (III. 20.) határozata
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„Döntés a Veszprém, belterület 604/A/3 hrsz-ú „lakás” megnevezésű –
természetben a Miklós utca 18. 1. em. 3. szám alatti - ingatlan adásvételi
szerződéshez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás tárgyában” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, belterület 604/A/3

hrsz-ú „lakás” megnevezésű – természetben a Miklós utca 18. 1. em. 3. szám alatti ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás
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 4. napirendi pont tárgyalását.

4. Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen
található Kastélykert Körzeti Óvoda és a Veszprémi Bölcsődei és
Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény átszervezése és
alapító okiratának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a bizottság
alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást a 4/1. sz. előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
32/2019. (III. 20.) határozata
4/1. „Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót településrészen található
Kastélykert Körzeti Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása
tárgyában” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „(1). „Döntések jóváhagyása a Gyulafirátót

településrészen található Kastélykert Körzeti Óvoda átszervezése és alapító
okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1. számú határozati
javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak
állást a 4/2. sz. 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
33/2019. (III. 20.) határozata
4/2. „Döntések jóváhagyása a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „(2.)Döntések jóváhagyása a Veszprémi

Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának
módosítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 2. számú határozati
javaslat elfogadását.

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

5. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
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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
34/2019. (III. 20.) határozata
„Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási

szerződés módosításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kftvel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról” 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. Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési
benyújtott
Európai
Uniós
pályázat
szerződésének a módosítása

támogatásra
konzorciumi

Előadó: Porga Gyula polgármester
Szajkó Viktória csoportvezető: jelezni szeretné, hogy az előterjesztésben szereplő
konzorciumi módosítás dátuma március 6. Kaposvártól várnak még egy végleges
konzorciumi tervezetet. Mivel 6 város a tagja, és többen tettek észrevételeket, de
Kaposvár sajnos még nem küldte meg az anyagot, így nem lehetett azt feltölteni.
Emiatt a közgyűlésig lehet még módosítás. Alapjaiban nem valószínű, hogy változik,
de mivel sok a szereplő így bármi történhet. Minden városban máskor van a
közgyűlés, így nehéz az összeegyeztetés.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: szerinte elfogadható a szóbeli
kiegészítés, mivel pénzügyi bizottságról van szó, itt is van pénzügyi kötelezettség
vállalás, ami plusz kiadást jelent, de ezzel együtt is javasolja az elfogadást.

9

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 és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
35/2019. (III. 20.) határozata

„Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési támogatásra benyújtott Európai
Uniós pályázat
előterjesztésről

konzorciumi

szerződésének

a

módosítása”

tárgyú

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési

támogatásra benyújtott Európai Uniós pályázat konzorciumi szerződésének a
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az

előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 7. napirendi pont tárgyalását.

7. Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A/ Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a
Belvárosban
B/ Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában
C/ A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
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Katanics Sándor a Bizottság tagja: a mellékelt képeket nézve úgy látja, hogy a
herendi műalkotás a belvárosi kettős körforgalomból a megyei OTP előttiben lesz
elhelyezve. De a képen lámpás gyalogátkelőhely is látható, érdeklődik, hogy annak
megépítése is tervezve van-e. A kép véleménye szerint nem a valós helyzetet
ábrázolja, mert az ott feltüntetett fák a valóságban hiányoznak.
Kovács Zoltán irodavezető rövid válasza: a jelzőlámpa nem része az alkotásnak.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: köszönetet mondott a köztéri
alkotásokért, melyek szerinte növelik a város műalkotásainak színfoltját. A C pontban
szereplő szobor egy civil szervezet közreműködésével jön létre a Jeruzsálemhegyen.
A köztéri szobor elhelyezésére szolgáló hely magántulajdon, vagy gazdasági társaság
tulajdona, de az egyeztetések pozitívan zajlottak. A jövőben más fejlesztések is meg
fognak valósulni a téren. Az elképzelések szerint egy XXI. századi igényeknek
megfelelő köztéri park fog itt létre jönni. Az itt élőknek egy olyan helye lesz ez, ahol
számos rendezvényt le lehet bonyolítani. Megemlítendő, hogy a 2023 Európai
Kulturális Fővárosa tekintetében is fontos szerep jut ennek a helynek.
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 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
36/2019. (III. 20.) határozata
„Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
A/ Herendi porcelánfa köztéri műalkotás elhelyezése a Belvárosban”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ A/ Döntés a Herendi porcelánfa köztéri
műalkotás elhelyezése a Belvárosban” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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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
37/2019. (III. 20.) határozata
„Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
B/ Aradi vértanúk emlékmű állítása a Török Ignác utcában” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B/ Döntés az Aradi vértanúk emlékmű
állítása a Török Ignác utcában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
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
38/2019. (III. 20.) határozata
„Döntés köztéri műalkotások és emlékmű elhelyezéséről
C/ ” A „Kavicsfogú álteknős” köztéri szobrának elhelyezése a
Jeruzsálemhegyen” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „C/ Döntés a „Kavicsfogú álteknős” köztéri
szobrának elhelyezése a Jeruzsálemhegyen” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalását.

8 .Előzetes kötelezettségvállalás földgáz és villamos energia
beszerzése tárgyában
Előadó: 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 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
39/2019. (III. 20.) határozata
1./„Előzetes kötelezettségvállalás földgázenergia beszerzése tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „1./Előzetes kötelezettségvállalás
földgázenergia beszerzése tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1.)
számú 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
40/2019. (III. 20.) határozata
2./„Előzetes kötelezettségvállalás villamos energia beszerzése tárgyában”
tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „2./Előzetes kötelezettségvállalás villamos
energia beszerzése tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 2.)
számú határozati javaslat elfogadását.

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

9. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a
kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági,
valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi
ellátásáról
Előadó: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató „VKSZ” Zrt

Kórosi Tibor a Bizottság tagja: a VKSZ Zrt a város egyik legnagyobb munkáltatója.
Az itt dolgozók tevékenysége nagymértékben maghatározza a város arculatát és az
itt élő emberek komfort érzetét. Véleménye szerint az elmúlt időszakban minden
téren nagyságrendekkel javult a szolgáltatás színvonala, hiszen a város több díjat is
elnyert. Ez elsősorban a közterületeken dolgozó embereknek és vezetőiknek
köszönhető. Viszont úgy tűnik, hogy van egy veszteséges terület, ez pedig a
temetkezési szolgáltatás. Ismeretei szerint a temetői üzemeltetési és fenntartási
feladatokat Veszprém teljes egészében ellátja. Ez a tevékenység a veszteség. Tudni
illik, hogy nyereségesen temetőt üzemeltetni és fenntartani sehol nem lehet. Ami a
bevételt hozza, az a temetkezési szolgáltatás. Itt viszont Veszprém város részesedése
52 %. Úgy gondolja, hogy mivel itt piaci viszonyok vannak, úgy versenyhelyzet áll
fenn. A szolgáltatások színvonalával, illetve egy-egy tevékenységével ezen az
arányon lehetne változtatni. Azon vállalkozások, melyek e temető üzemeltetésben és
fenntartásban közvetlenül nem vesznek részt, viszont a hasznot termelő
tevékenységben igen, ők a nyereségükből fenn tudják magukat tartani. A
versenyhelyzetben számuk nem csökkent, hanem növekedett. A szolgáltatás képezi a
bevétel nagy részét, itt vannak tartalékok. Elsősorban a kegyeleti szállításra és a
beszerzésre gondol. Mivel e szolgáltatások terén, a piacon túlkínálat van, egy
versenyeztetéssel, pályáztatással jelentősen csökkenteni lehetne a költségeket.
Szerinte akár 10-15 %-kal is, ami megjelenne a bevételi oldalon. A tevékenység
nyereségessé tételéhez a kegyeleti cikkek értékesítése is hozzájárulhat. Kéri a „VKSZ”
Zrt jelenlévő gazdasági igazgatóját, hogy e területeket tekintsék át és a belső
tartalékokat tárják fel annak érdekében, hogy ezt a területet nyereségessé lehessen
tenni.
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Véber Vilmosné gazdasági igazgató: ez az elszámolás a közszolgáltatási feladatok
ellátásához kapcsolódik, az üzemeltetési területet érinti. Egyetért abban, hogy ami
piaci lehetőséget hordoz magában, azok a kellékek és a szállítás, de ez nem része a
feladatnak. Minden megtesznek annak érdekében, hogy lehetőség szerint a jövőben
minél nagyobb eredményt tudjanak realizálni, ezáltal csökkenteni tudják a hiányt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: áttekintve a „VKSZ” Zrt közfeladataira
szánt területeit, látjuk, hogy számos helyen veszteség keletkezett. Ezek ellenére
kijelenthető, hogy az az összetett feladat, amit közfeladat tekintetében a „VKSZ”
ellát, példaértékű. A feladatok összetettsége, nagysága, több szinten való mozgása
azt jelzi, hogy nagyon komoly feladatot kell a cégnek évről évre elvégezni. Vannak
olyan nem közfeladati részek is, melyek a beszámolóban nem jelennek meg, így nem
látható teljes egészében a Gazdasági Társaság árbevétele, költségelemzése, ezért
nem biztos, hogy az egyes ágak összességében veszteségesek. A köztemetőknél
számos beruházás, fejlesztés történt, ami növeli a veszteséget. Üzenet értéke legyen,
hogy gazdaságosság tekintetében meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy
ezek az üzletágak még gazdaságosabbak legyenek. Köztudott, hogy béremelések
tekintetében is komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a piacképesség
megmaradjon. Az emelések elkerülhetetlenek, hiszen ha nem lesz dolgozó, akkor
nem megoldhatóak a feladatok. Véleménye szerint a „VKSZ” Zrt jól megfelelt a
feladatoknak. Vannak olyan munkák, pld. fűnyírás, lombok összeszedése, ami nem
egy időben valósítható meg. Ez is nehezíti a feladatok elvégzését. Ennek ellenére
elvárás a kapott díjakhoz méltó tiszta város fenntartása. Mivel készülünk az Európa
2023-ra, így a jövőben még kiemelkedőbb odafigyelést kell kapni a közterületeknek.
A jövőbeni munkákhoz sok sikert kíván.
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 és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
41/2019. (III. 20.) határozata
„A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti
közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az
intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról” tárgyú
előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató

Zrt. beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági,
valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2018. évi ellátásáról” 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. Beszámoló jóváhagyása a „VESZOL” Veszprémi Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit
Kft.
elmúlt
háromévi
tevékenységéről
Előadó: Moravcsik László ügyvezető igazgató
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: a „VESZOL” Kft komoly kötelezettséget
vállalt át az Önkormányzattól, az átadott lakásokat jó gazda gondosságával kezeli. A
lakásállományt sikerült növelniük. Sajnos vannak olyan nem fizető bérlők, akik
nagyon komoly kötelezettséget hagytak maguk után, emiatt felszámolóhoz kellet
folyamodni. A szociális helyzetre való tekintettel sem lehet ezt a helyzetet a
végtelenségig húzni, hiszen a bérlőnek is van egyfajta kötelezettsége. A bérleményt
megfelelően kell használnia, valamit a bérleti díjat fizetni kell. A jövőben további jó
munkát kíván.
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
42/2019. (III. 20.) határozata

„Beszámoló

jóváhagyása
a
„VESZOL”
Veszprémi
Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit Kft. elmúlt háromévi tevékenységéről” tárgyú
előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ Beszámoló jóváhagyása a „VESZOL”

Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit
Kft.
elmúlt
háromévi
tevékenységéről” 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. Választókerületi Keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető
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
43/2019. (III. 20.) határozata
„ Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva a Választókerületi Keret
felhasználásával kapcsolatban elfogadja az alábbi felsorolt képviselői javaslatokat:
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2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Növények beszerzésére:

200 000,-Ft

2.
Ringató Körzeti Óvoda támogatása:
(eszközbeszerzésre)

100 000,-Ft

2. sz. vk. összesen:

300 000,-Ft

3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1. Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

300 000,-Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

50 000,-Ft

3.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

50 000,-Ft

4. Növények és virágföld beszerzésére:

200 000,-Ft

5.
VMK támogatása:
(CSA-LÁDIKA program támogatása)

50 000,-Ft

6.
VMK támogatása:
(működési költségekre)

200 000, -Ft

7.
VMK támogatása:
200 000, -Ft
(az aug. 24-i Rulett együttes koncert költségeire a Táborállás parkban)
8.
VMK támogatása:
(Magyar Irodalomtörténeti Társaság működésére)
9.
Ringató Körzeti Óvoda támogatása :
(eszközbeszerzésre, működésre)

20 000,-Ft

200 000,-Ft
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3. sz. vk. összesen:

1 270 000,-Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
VMK támogatása:
(Veszprém megyei Irodalmi Társaság működésére)
2.
Bóbita Körzeti Óvoda támogatása:
(rendezvényekre, eszközbeszerzésre)

50 000,-Ft

100 000,-Ft

3.
Növények és virágföld beszerzésére:

150 000,-Ft

4.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

100 000,-Ft

5.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

50 000,-Ft

6.
EKMK Március 15. úti Könyvtára támogatása:
(rendezvényekre)
4. sz. vk. összesen:

100 000,-Ft

550 000,-Ft

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
EKMK Március 15. úti Könyvtára támogatása:
(rendezvényekre 250 eFt, eszközbeszerzésre 450 eFt)

700 000,-Ft

2.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

175 000,-Ft

3. Egynyári virágok beszerzésére:

200 000,-Ft

4.
VMK támogatása:

200 000, -Ft
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(az aug. 24-i Rulett együttes koncert költségeire a Táborállás parkban)
5.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

50 000,-Ft

5. sz. vk. összesen:

1 325 000,-Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:

160 000,-Ft

2.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

300 000,-Ft

3.
VMK támogatása:
(Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes működésére)

200 000,-Ft

4.
VMK támogatása:
(Veszprém megyei Irodalmi Társaság működésére)
5.
Tankerület támogatása:
(Nevelési Tanácsadó 50 éves jubileumi rendezvényére)
6.
Rendezvények költségeire:
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

50 000,-Ft

100 000,-Ft

50 000,-Ft

7. sz. vk. összesen:

860 000,-Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Kovács Áron
1.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

50 000,-Ft

2.Növények beszerzésére:

170 000,-Ft

3.Hulladékgyűjtő elhelyezésére a Kalmár térre:
8. sz. vk. összesen:

69 000,-Ft
289 000,-Ft

20

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Növények és virágföld beszerzésére:

130 000,-Ft

2.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

50 000,-Ft

3.
Hóvirág Bölcsőde támogatása :
(Mikulás napi rendezvényre)

80 000,-Ft

4.
Egry utcai Körzeti Óvoda támogatása:
(játékok beszerzésére)

200 000,-Ft

5.
Egry utcai Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvodájának támogatása:
(karácsonyi rendezvény költségeire)

100 000,-Ft

6.
VKTT Egyesített Szociális Intézmény tám.:
(Hóvirág utcai II. sz. Gond. Központ-3. sz. Idősek Nappali Intézménye
eszközbeszerzésére)
9. vk. összesen:

100 000,-Ft

660 000,-Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Növények beszerzésére:

100 000,-Ft

2.
Pipacs utcai közösségi ház rezsi költségeire:

100 000,-Ft

3.
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.) tűzhelyek beszerzésére:

4.

Konténer tárolók kihelyezésére a 10. sz választókerületben:

5.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

500 000,-Ft
400 000,-Ft

40 000,-Ft

10. sz. vk. összesen:

1 140 000,-Ft
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11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:

25 000,-Ft

2.
Egynyári virágok és virágföld beszerzésére:
3.
Egészség napja rendezvény költségeire:

150 000,-Ft
25 000,-Ft

4.
Csatárhegyi útjavításokra:

600 000,-Ft

11. sz. vk. összesen:

800 000,-Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

320 000,-Ft

2.
Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése:

100 000,-Ft

3.
Napsugár Bölcsőde támogatása:
(rendezvények támogatása, eszközbeszerzésre)

100 000,-Ft

4.
VMK támogatása:
(nyárbúcsúztató rendezvényre 150 eFt, eszközbeszerzésre 150 eFt)

300 000,-Ft

5.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatása:
(Dózsavárosi Könyvtár támogatása)

100 000,-Ft

6.
Egynyári virágok beszerzésére:

200 000,-Ft

7.
Vadvirág óvoda támogatása
(játszóeszköz beszerzés,rendezvényekre)

100 000,-Ft
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8.
VMK támogatása:
(Bakony Fotóklub rendezvényére)

50 000,-Ft

12. vk. összesen összesen:

1 270 000,-Ft

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Kovács Zoltán irodavezető

12.

Egyebek:

Dr. Dancs Judit csoportvezető: a bizottság külső szakértőit szeretné tájékoztatni
arról, hogy biztosítanak számukra veszprem.gov.hu e-mail címet. Jövő hónap elején
kapnak erről tájékoztatást. A levelezés a bizottsággal ezeken keresztül folyik majd.
Informatikai biztonsági, illetve adatkezelési szempontból van erre szükség.

Mindezek után Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt,
majd a nyilvános ülést 14,43 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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