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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
44/2019. (IV.17.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. április 17-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1.

és

Választókerületi keret felhasználása

Előadó: Kovács Zoltán irodavezető

2.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2018.
évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadásról szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester
3.
Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra”
pályázat
benyújtása
érdekében
a
Jutasi
ABC
biztonságos
megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos
átkelőhelyen
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019.
évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.5.1-16P1-2018-00003 Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása beruházási
kivitelezésének forrás kiegészítésével kapcsolatosan
Előadó: Porga Gyula polgármester
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5.

A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításának elfogadása
B)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
dr. Mohos Gábor jegyző

6.

A) Veszprém

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése
B)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2018.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének végrehajtása
C)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2022.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző

7. Döntés a Csarnok Kft. törzstőkéjének a leszállításáról és tőkekivonásról
Előadó: Porga Gyula polgármester
8. A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a
közösségi közlekedés helyi menetrendjének a módosítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. B) Döntés jóváhagyása a Magyarországi Evangélikus
megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában

Egyházzal

Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési támogatásra benyújtott
Európai Uniós pályázat konzorciumi szerződésének a módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
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11. A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. beszámolója a közcélú,
közszolgálati műsorgyártási és műsorszolgáltatási közszolgáltatási
feladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: Herendi Gábor főszerkesztő, ügyvezető

12. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft. beszámolója
a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási feladatok 2018.
évi ellátásáról
Előadó: Török László ügyvezető
13. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2018. évi feladatainak
teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök MMSZE

14. Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás
jóváhagyásáról
Előadó: Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető
15.

Egyebek

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

1.

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.
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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
45/2019. (IV.17.) 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:

1.sz. választókerület, képviselő: Czaun János
1.
Marketing (emléktáblák), kiadvány költségeire:
000,-Ft

100

2.
Hadnagy László Díj és Dévai Bíró Mátyás Díj:
50 000,-Ft
3.
Honlapok és informatika költségeire:
100 000,-Ft
4.
Agóra VMK támogatása:
Ft
(Idősek Világnapja alkalmából)

10 000,-

5.
Gyulaffy Ált. Isk. :
(8-ik osztályosok kirándulási költségeire)
6.
Agóra VMK támogatása:
Ft
(Falunapok megrendezési költségeire)
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120 000,-Ft

330 000,-

1. sz. vk. összesen:

710 000,-Ft

2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Növények beszerzésére:
Ft

200 000,-

2.
Ringató Körzeti Óvoda támogatása:
000,-Ft
(eszközbeszerzésre)

200

3.
VMK támogatása:
200 000, Ft
(az aug. 24-i Rulett együttes koncert költségeire a Táborállás parkban)
2. sz. vk. összesen:

600 000,-Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Bóbita Körzeti Óvoda támogatása:
000,-Ft
(udvari játékokra)

300

2.
Veszprém Tv „Ismerem a városom” filmsorozat dvd kiadványára:
200 000,-Ft
3.
VMK támogatása:
100 000, Ft
(az aug. 24-i Rulett együttes koncert költségeire a Táborállás parkban)
4. sz. vk. összesen:

600 000,-Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Csillag Úti Óvoda támogatása
000,-Ft

150
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(eszközbeszerzésre, rendezvényekre)
2.
Egynyári virágok beszerzése

60 000,Ft

6. sz. vk. összesen:

210 000 Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Kovács Áron
1.
Rózsa úti Általános. Iskola :
100 000,-Ft
(kirándulási költségeire)
2.
VMK támogatása:
Ft
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

50 000,-

3.
Hulladékgyűjtő beszerzésére:
15 000,-Ft
4.
2 db utcai pad és 1 db sörpad garnitúra beszerzésére a Kalmár térre:
402 000,-Ft
8. sz. vk. összesen:

567 000,-Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Veszprémi Petőfi Színház támogatása:
300 000,-Ft
(II. Érzékenyítő Fesztivál rendezvény sorozat támogatása)
2.
Pannon Várszínház támogatása:
000,-Ft
Kőműves Kelemen c. produkció megvalósítására)
3.
Rendezvények költségeire:

300

200 000,Ft

(Kolostorok és Kertek Kft. területén)
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10. sz. vk. összesen:

800 000,-Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Rendezvények költségeire:
Ft
(Kolostorok és Kertek Kft. területén)

25 000,-

2.
VMK támogatása:

150 000,Ft

(nyugdíjas rendezvények költségeire)
11. sz. vk. összesen:

175 000,-Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
VMK támogatása:

-150 000,Ft

(eszközbeszerzésre -150 e Ft)
2.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatása:

150
000,-Ft

(Dózsavárosi Könyvtár eszközbeszerzésére)
12. vk. összesen összesen:

0,-Ft

/ Az előterjesztés aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel./

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a
2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester
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Fazekas Ildikó, Pénzügyi irodavezető: 2018-ban a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak
köszönhetően likvid hitel felvételére nem került sor, az intézményeink sem kértek
pótelőirányzatot. A 2018-as évet jelentős maradvánnyal zártuk, melynek jelentős
része a 2019-es évi költségvetésben bevonásra került.
Ez a költségvetés módosításban szerepel. A könyvvizsgáló rendben találta a mind a
beszámolót, mind a zárszámadás tervezetet, ezért kéri a Bizottságot, szíveskedjen
azt elfogadni.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: megállapítható, hogy a 2018-as
költségvetés egy biztonságos gazdálkodást irányzott elő az Önkormányzat és annak
intézményei számára. A belső ellenőrzés is mindent rendben talált. Az
intézményeknél pótelőirányzatot nem is kellett vizsgálniuk. Ez azt jelenti, hogy 2018ban sikerült biztonsággal tervezni az intézményeink bevételeit és kiadásait. A számok
nagyságrendjét látva azt mondhatjuk, hogy bölcs tervezés volt. A 2018-as évi
zárszámadás azt is előirányozza, hogy nem minden projekt tudott elindulni bizonyos
előkészítő munkák miatt, de az 2019-ben megjelenik.
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 magalkotásával 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
46/2019. (IV. 17.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2018. évi

költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadásról szóló
rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

beszámolója a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadásról
szóló rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó rendelet megalkotását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okoszebra” pályázat benyújtása érdekében a Jutasi ABC
biztonságos
megközelíthetőségéhez
kapcsolódóan
a
Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Választ szeretne kapni arra, hogy 2.600.000,forintért 7,5 m hosszú zebrát miként lehet építeni, mi kerül ebben ilyen sokba. Igaz,
hogy az Alapítvány 50%-os támogatást ad hozzá, de a fennmaradó 1.400.000,- forint
körüli összeget, amit az Önkormányzatnak kell fizetni, iszonyúan soknak találja. Ezt
közpénzpocsékolásnak érzi. Az szerepel az előterjesztésben, hogy a led prizma akkor
villog majd, amikor a gyalogos rálépett a zebrára. Szerinte, ha egy autós nem veszi
észre, hogy gyalogos halad a zebrán, annak el kell venni a jogosítványát.
Szajkó Viktória csoportvezető: Nem csak a felfestést tartalmazza ez a költség.
Amint megközelíti a zebrát a gyalogos, egy érzékelő már elkezd világítani, valamint
az aszfaltban Z alakban lesz egy led csík, ami szintén világítani fog. Ehhez az
aszfaltot is fel kell marni valamilyen formában. A gyalogos átkelők mindkét oldalára
kell érzékelő kapukat elhelyezni. Amint megközelíti a zebrát a gyalogos, ezek már
jeleznek. Egyfajta mozgásérzékelők.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke Hozzátette, hogy ezeknek a műszaki
berendezéseknek, mivel kültéren helyezkednek el, meg kell felelni az időjárási és
egyéb technikai feltételeknek. Többek között a sózott útviszonyoknak is. Emiatt ezek
nem olcsó berendezések. Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy Veszprém
városában 23 olyan jellegű baleset történt, ami zebrán áthaladó gyalogoshoz
köthető. Sajnos vannak autósok, akik figyelmetlenek, nem kellően körültekintőek.
Szerencse, hogy vannak ilyen lehetőségek, amikor pályázni lehet olyan
berendezésekre, amik a nagyobb biztonságot segítik elő. Megjegyzi, hogy úttörő
szerepet játszunk ebben, hiszen elsőként Veszprém városában kerül elhelyezésre
ilyen típusú berendezés. Gyalogátkelés szempontjából ez egy nagyon forgalmas
szakasz.
Egy példaértékű beruházásról van szó, nem tartja közpénzpocsékolásnak. Nemcsak a
berendezés drága, hanem annak telepítése is.
Sárándi Balázs, a Bizottság tagja: Véleménye szerint hasonló figyelemfelhívást
ennél lényegesen olcsóbban meg lehet oldani. Sok helyen látni gyalogos átkelőhely
előjelző táblát, ami villog. Ez töredék összegből kihozható lenne. Vannak autósok,
akik mindegyik fajta villogó jelzést figyelmen kívül fogják hagyni, csak az egyik
kerülne 100-150.000,- ft-ba, ez a berendezés pedig 2.600.000,- ft-ba.
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Némedi Lajos alpolgármester: a 2018-as költségvetésben már szerepelt a
gyalogátkelőhelyek erősebb, fokozatosabb megvilágítása. Többek között ezen a
helyszínen is történt közvilágítás fejlesztés, aminek az a lényege, hogy egy sokkal
erősebb megvilágítást kap a gyalogátkelőhely a korábbi sárga színű lámpák helyett.
Ezekről azt mondják a szakértők, hogy azért nem jók, mert fényüket az úttest színe
elnyeli, így nem hatékonyak. A napirendi ponthoz kapcsolódóan úgy véli, egy
gyalogos épségét sem lehet kockáztatni, minden pénzt megér, ha már egy balesetet
is el lehet kerülni. Szerinte az előterjesztésben szereplő javaslat helyes, javíthatja a
biztonságot. Ez a helyszín a város egyik legveszélyesebb gyalogátkelő helye. Sajnos
számos baleset történt itt 2018-ban is.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Örülne, ha az erősebb led izzók elhelyezése más
veszélyes átközlekedő helyeken is megvalósulna. A Bede-völgyi utcai
kereszteződésnél, ahol 110 család lakik, ez már régi probléma, ami megoldatlan. A
82-es főúton naponta több száz ember kel át úgy, hogy folyamatosan veszélyben van
az élete. Szerencsére a statisztikák ott jobbak, mint ennél a zebránál. Az
előterjesztést a maga részéről támogatni fogja, de kéri, a közgyűlésre adatok
gyűjtését arról, hogy a statisztikákban visszaköszön-e a megvilágítás javítása.
Egyébként az ellenzék már évekkel ezelőtt szorgalmazta a közvilágítás
korszerűsítését, mert a statisztikák már akkor is riasztó adatokat mutattak, főleg ezen
a helyszínen. Igaz, hogy az új berendezés árán lehetne vitatkozni, de ha egyetlen
ember életének megmentése pénzzel megoldható, akkor ezt a beruházást szerinte is
meg kell valósítani.
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 6 igen és 1 nem szavazat
mellett meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
47/2019. (IV. 17.) határozata

„Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra”
pályázat
benyújtása
érdekében
a
Jutasi
ABC
biztonságos
megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos
átkelőhelyen” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés és előzetes kötelezettségvállalás

jóváhagyása „okos-zebra” pályázat benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos
megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen”
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/A. napirendi pont
tárgyalását.

4. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP6.5.1-16-P1-2018-00003 Laczkó Dezső Múzeum energetikai
megújítása beruházási kivitelezésének forrás kiegészítésével
kapcsolatosan
Előadó: Porga Gyula polgármester
Fazekas Ildikó, Pénzügyi irodavezető az A) jelű naprendi ponthoz az alábbi rövid
kiegészítést teszi: Ez a költségvetés módosítás elsősorban a költségvetési maradvány
összeg felosztásáról szól. Ennek nagy része a már folyamatban lévő beruházásokra
és felújításokra kerül vissza, illetve működési kiadásokat fedez. A módosítás
tartalmaz beruházási és egyéb működési kiadások közötti, valamit egyéb feladatok
közötti átcsoportosításokat, továbbá a már tárgyalt választókerületi keret
felhasználását. Ezeket a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az A) jelű
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó rendeletmódosítással kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen és 2 tartózkodás
szavazat mellet meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
48/2019. (IV. 17.) határozata
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„ A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi

költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a
„ A) Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés A) jelű pontjának megtárgyalását és
az előterjesztéshez tartozó rendelet módosítás elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 4/B. napirendi pont
tárgyalását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az előterjesztésben precízen, pontosan
és egyértelműen szerepel, hogy mit miért kell megtenni. Forrás kiegészítést kell
biztosítani ahhoz, hogy az energetikai beruházás megvalósulhasson.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a bizottság
alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást a 4/B. 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
49/2019. (IV. 17.) határozata

„ B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.5.1-16-P12018-00003 Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása beruházási
kivitelezésének
forrás
kiegészítésével
kapcsolatosan”
tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
megtárgyalta a „B) Döntés előzetes pénzügyi
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kötelezettségvállalásról a TOP-6.5.1-16-P1-2018-00003 Laczkó Dezső Múzeum
energetikai megújítása beruházási kivitelezésének forrás kiegészítésével
kapcsolatosan” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés B) jelű pontjának megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
Határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 5. napirendi pont tárgyalását

5. A)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015.
(III.26.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
B)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási
szerződés
jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester és dr. Mohos Gábor jegyző
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az A) jelű előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendelet módosítással 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
50/2019. (IV. 17.) határozata
„ A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ A) ” A nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015.
(III.26.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés A) jelű pontjának
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet módosítás elfogadását.
A Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az B) jelű
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
51/2019. (IV. 17.) határozata
„ B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „ B)” A nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés B) jelű
pontjának megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó Határozati javaslat
elfogadását.

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

6. A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. beszámolója a
közcélú, közszolgálati műsorgyártási és műsorszolgáltatási
közszolgáltatási feladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: Herendi Gábor főszerkesztő, ügyvezető
Herendi Gábor főszerkesztő: Kiemelte, hogy a feladataikat maradéktalanul
teljesíteni tudták, az elmúlt évben sok újítást is megvalósítottak. Ezek közé tartozik,
hogy új stúdió hátteret építettek, valamint a közszolgálati magazin műsor idejét
sikerült megduplázni. Hangsúlyozta, hogy a technikai eszközeik már eléggé
használtak, de sajnos saját forrásból nem tudják ezeket újítani, cserélni. Ha egy mód
van rá, kéri a várost, hogy a jövőben próbáljanak meg forrást biztosítani ezen
problémájuk megoldására. A Veszprém Városi Televízió az MTVA csatornáinak
beszállítója, ami azt jelenti, hogy minden megyéből a megyeszékhelyű televízió
szállítja a híreket. 2017-ben 841 megjelenést biztosított az MTVA, de 2018-ban már
1001 alaklommal juttattak el információkat, adatokat, élő bejelentkezéseket a
csatornához. Erre a fejlődésre nagyon büszke. Ebből is látszik, hogy mennyire kopnak
az eszközeik, amelyek értéke millió nagységrendű.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Veszprém Tv komoly városi és
közfeladatot lát el. Ezt precízen, pontosan és jó minőségben végzi. A kollégák, akik
ebben a műsorszolgáltatásban dolgoznak, nagyon pozitívan teszik ezt. Ez
mindenképpen fontos. Az is egy mérőszám, hogy milyen növekmény történt 2018ban a korábbi évhez képest. Ez mutatja, hogy Veszprém megye illetve Veszprém
város hírei milyen nagyságrendben jutnak el az országba.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
52/2019. (IV. 17.) határozata
A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. beszámolója a közcélú,
közszolgálati műsorgyártási és műsorszolgáltatási közszolgáltatási feladat
2018. évi ellátásáról ” tárgyú előterjesztésről
„

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó

Kft. beszámolója a közcélú, közszolgálati műsorgyártási és műsorszolgáltatási
közszolgáltatási feladat 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 8. napirendi pont tárgyalását

7. A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítása a közösségi közlekedés helyi menetrendjének a
módosítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó melléklet a Bizottsági tagok részére az ülés
megkezdése előtt kiosztásra került.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A gazdasági társaság rugalmassága
példa értékű, érti ezen a menet közbeni változtatások megoldását. A változásokat az
élethez próbálják igazítani. A pozitív visszhang nagyon fontos. Ilyen menet közbeni
változtatásokra a korábbi szolgáltatók esetében nem volt lehetőség. Ezért is volt az
az elképzelés, hogy ezt a közszolgáltatást meg kell újítani. Minden még nem megy
profi módon, de a rendszert folyamatosan igazítani, finomítani kell. Ez az új rendszer
3 és fél hónapja megy, nagy múltja még nincs, de jövője lehet. A lakosság és az
iparterületeken
lévő
vállalkozások
jelzései
alapján
sikerült
különböző
megállapodásokat kötni. Ez megnyugtató a jövőre nézve.
Halmay György a Bizottság tagja: Szerinte sokat fejlődött Veszprém városának
tömegközlekedése az új cég elindulásával. Örvendetes, hogy a Csatárhegy könnyebb
megközelítése is megvalósul. Viszont az alábbi kéréssel fordulna a V-BUSZ Kft
képviselőihez: az Endrődi lakótelepen élők közül többen jelezték, hogy a Harmat
utcai buszmegállóból az 1-es, a 3-as és az 5-ös buszok 2 percen belül elmennek,
utána sokáig nem jön semmi. Ezen szeretne valamiféle finomítást eszközölni, ha
lehetséges. Ezzel sokat segítenének az ott élő idős embereknek.
Kórosi Tibor a Bizottság tagja: Az elmúlt 20 évben örökös sártere volt a város
tömegközlekedése lakossági fórumokon politikai észrevételek formájában. Ez most
úgy tűnik, hogy megoldódott. Nem okoz már akkora gondot és problémát. Egy kis
szervezőkészséggel és a lakossági igényekhez való igazodással ezt sikerül
kiküszöbölni. Az utcákon járó és közlekedő emberként hallom az emberek
véleményét. Pozitívak a visszajelzések, amik mutatják, hogy a cég vezetőinek,
dolgozóinak ebben sok munkája van. Egy kérdése lenne, nevezetesen, hogy a havi
bérlet ára 6.450,- Ft, a csatlakozó havi bérlet ára 7.500,- FT. Mi a különbség a kettő
között?
Pálinkás Norbert a V-BUSZ Kft képviselője: A csatlakozó bérleteket az iparterületre
haladó járatokra lehet csak használni. Ez egy hosszú tárgyalási folyamat volt, így a
különjáratokat fel tudták szabadítani. Így tudtak megállapodni a cégekkel. Eleinte
éves megoldásban gondolkodtak, de végül ez a havi változat maradt. Kiszámoltak
egy mindenki által elfogadható árat. Mivel a különjárati közlekedés megszűnik, ezzel
a konstrukcióval remélik, hogy az embereket át tudják terelni a tömegközlekedés
felé. Amit az egyik oldalról elvesznek, azt próbálják a másik oldalon visszaadni a
lakosságnak.
Sárándi Balázs a Bizottság tagja: Az előterjesztésben megfogalmazott dolgok
szerinte jók, előrelépésnek érzi őket. Egy dolgot viszont hiányol. Sehol nem látni
költségekre vonatkozó összefoglalót. A módosítás jár-e költségvonzattal, a bevétel ez
által hogyan alakul. Az előterjesztésnek erről is szólnia kellett volna, hiszen szerződés
módosításról van szó.
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Pálinkás Norbert a V-BUSZ Kft képviselője: Ezeket a költségeket még számítják.
Próbálnak minden felvetésnek, igénynek megfelelni. Elsősorban azt nézik, hogyan
tudnak a város lakosságának a leghatékonyabban megfelelni. Természetesen ezeket
a számokat ki fogják mutatni.
Sárándi Balázs a Bizottság tagja: Ez azt jelenti, hogy jelenleg költségnövekedés
nincs?
Pálinkás Norbert a V-BUSZ Kft képviselője: Még most zajlik a 2018-as év zárása.
Készülnek a számítások.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez nem annyira egyszerű dolog. Első
körben a pénzügyi iroda tárgyal, egyeztet a V-BUSZ Kft-vel. Utána jön a Pénzügyi
Bizottság, majd a Közgyűlés. A kötelező dolgokat természetesen ki kell fizetni, hiszen
a szolgáltatás az Önkormányzat fogja megrendelni. Az elkészült kalkulációt majd be
kell terjeszteni a megfelelő fórumokon.
Scher Ágota megbízott pénzügyi tanácsadó: Felhívta a V-BUSZ Kft képviselőnek a
figyelmét, hogy a dolgok helyes menete a következő. Először elkészülnek a
kalkulációk, amiket a megrendelővel együtt el kell fogadtatni. Hiába pozitívak a
változások, ha olyan többletköltsége van, amit az Önkormányzat nem tud
finanszírozni. Egy megkezdett jogszolgáltatásból visszalépni – ha kiderül, hogy
drágább lesz – már nehéz. Ebben az esetben először kellett volna elkészülni a
kalkulációnak, utána lehetett volna elkészíteni az előterjesztést. A különjáratokat
eddig nem a V-BUSZ Kft biztosította, de most már ebből többletbevétel keletkezik,
így ebből lehet kompenzálni a menetrendváltozással járó többletköltségeket. Emiatt a
Képviselő Testület által elfogadott Önkormányzati hozzájárulás mértékét nem fogja
befolyásolni.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Csak megerősíteni szeretné mindezt, hiszen a
társaságnak rendelkezésre áll erre az évre egy megállapított keret. Mivel az
előterjesztés nem tartalmaz többletköltséget, így annak a keretbe bele kell férni. Ha
problémák vannak, akkor időben jelezni kell konkrét számokkal alátámasztva.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Jelen pillanatban a most benyújtott
előterjesztésről kell szavazni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 6 igen szavazat és 1
tartózkodás szavazat mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
53/2019. (IV. 17.) határozata
„A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a

közösségi közlekedés helyi menetrendjének a módosítása érdekében”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási

szerződés módosítása a közösségi közlekedés helyi menetrendjének a módosítása
érdekében” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó Határozati javaslat
elfogadását.

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

8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a
hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2018. évi
feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök MMSZE
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Máltai Szeretetszolgálat nagyon
összetett feladatot lát el, ez csak pozitív jelzővel illethető. Mindig a megfelelő időben
nem tudnak ott lenni mindenhol, nem is mindig értesülnek arról a feladatról, amit
pontban el kellene végezni. De megnyugtató, hogy jó minőségben végzik a
munkájukat, nyújtják a szolgáltatásokat a rászorulóknak. Nem csak Veszprém
városában élő hajléktalanoknak vonzó a szolgáltatásuk, ezt a számok is mutatják.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
54/2019. (IV. 17.) határozata
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-

ellátást biztosító Befogadás Háza 2018. évi feladatainak teljesítéséről”
tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2018. évi
feladatainak teljesítéséről” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
Határozati javaslat elfogadását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 14. napirendi pont
tárgyalását.

9. Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Fazekas Ildikó Pénzügyi 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 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
55/2019. (IV. 17.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
8.§ 2. pontja alapján, átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta ”Döntés a
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet valamint az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról”
című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Bizottsága átruházott hatáskörben jóváhagyja
Szolgáltató Szervezet és az Eötvös Károly
munkamegosztási megállapodás módosítását a
foglalt tartalommal.

Pénzügyi és Költségvetési
az Veszprémi Intézményi
Megyei Könyvtár közötti
határozat 1. mellékletében

2. A Bizottság felkéri az Alelnököt, hogy a Bizottság döntéséről a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezet és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
vezetőjét tájékoztassa.

Határidő:

2019. május 1.

Felelős:

Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

A végrehajtás
irodavezető

előkészítéséért

felelős

köztisztviselő:

Fazekas

Ildikó

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

10. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2018.
évekre
vonatkozó
stratégiai ellenőrzési
tervének
végrehajtása
C) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2022.
évekre
vonatkozó
stratégiai ellenőrzési
tervének
jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
dr. Mohos Gábor jegyző
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Rompos Gabriella irodavezető: az A) jelű ponthoz alábbi szóbeli kiegészítést tette:
Az Önkormányzat Közgyűlése 296/2017.(XII.14.) határozatával hagyta jóvá az
Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervét. A Közgyűlés a 262/2016. (XII.15.)
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének ellátására Polgármesteri
Hivatalt jelöli ki. A Közgyűlés döntött arról is, hogy az éves ellenőrzési tervekben a
belső ellenőrzés a humán erőforrás kapacitása VMJV Önkormányzatra jutó részének
megosztása 50-50 %-os arányú az irányító szervi ellenőrzések és az intézményi belső
ellenőrzések között. VMJV Önkormányzatánál 2018. évben az irányító szervi
ellenőrzések 247 ellenőrzési nappal, a költségvetési belső ellenőrzések 248
ellenőrzési nappal kerültek lebonyolításra.
A belső ellenőrzés a közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi
ellenőrzéseket elvégezte. Egy tervezett ellenőrzés nem teljesült, ennek oka, hogy az
Önkormányzat intézményei 2018. évben nem nyújtottak be pót-előirányzati kérelmet.
Soron kívüli pénzügyi ellenőrzésként a VFC USE és a VLS egyesületeknek nyújtott
támogatások elszámolásának ellenőrzésére került sor.
Az előterjesztés szerkezetében a korábbi évekhez képest változás történt.
Az előterjesztés I. része tartalmazza a 296/2017.(XII.14). határozat 2. sz. melléklete
szerinti irányítószervi ellenőrzéseket, a belső ellenőrzési jelentések megállapításait,
következtetéseit, ajánlásait. Az érintett szervezetek vezetői az ellenőrzés
javaslatainak figyelembevételével az intézkedési terveket elkészítették, az intézkedési
tervek időarányos végrehajtása megtörtént.
A költségvetési szervek vezetői 2017. decemberben elfogadták saját intézményükre
vonatkozó 2018. évi ellenőrzési tervet. Az előterjesztés II. része, 49-50. oldalon
tartalmazza összesítve az elvégzett költségvetési szervi ellenőrzéseket. Az
önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére a Belső Ellenőrzési
Iroda a jogszabálynak megfelelően 2018. évről az éves összefoglaló ellenőrzési
jelentéseket elkészítette és azokat a 4-19. mellékelt szerint tartalommal az
intézmények vezetői, illetve jegyző a jogszabályban előírtak megfelelően 2019.
február 15-ig jóváhagyták.
A közös Polgármesteri Hivatali feladatellátás keretében 2018. évben Eplény Községi
Önkormányzatnál és intézményénél, a nemzetiségi önkormányzatoknál, a Veszprémi
Kistérségi Többcélú Társulásnál és VKTT Egyesített Szociális Intézménynél, valamint
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásnál és intézményénél, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménynél ellenőrzést végeztünk a
jóváhagyott éves ellenőrzési tervek alapján. Az ellenőrzési jelentéseket az érintett
önkormányzatok, társulások és intézmények részére a Belső Ellenőrzési Iroda átadta.
A külső szervezetek részéről az összefoglaló jelentések elfogadása az intézmények
vonatkozásában megtörtént, az irányító szervek esetén folyamatban van.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: Az A.jelű előterjesztés 30. oldalán szerepel a
Veszprém Handball Team Zrt-nek nyújtott 500 millió kölcsön és kamatainak meg nem
fizetése. Az ellenőrzés befejezéséig az adós nem rendezte a tartozását. Ilyenkor mi
történik, hol tartunk most.
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Rompos Gabriella irodavezető: A Társaság intézkedési tervet készített,ebben
szerepel a követelés behajtására vonatkozó intézkedés. Egy okiratot készítenek, ami
aláírásra kerül a közeljövőben. Ebben a tervezetben az áll, hogy ez év végéig
behajtják a követelést.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Az ellenőrzési jelentésből kiolvasható,
hogy fejlődnek az intézményeink, csupán kétféle /megfelelő és korlátozottan
megfelelő / minősítést kaptak. A belső ellenőrök az ellenőrzéseken túl jószolgálati
tevékenységet is elvégeznek. A Hivatal részéről egy kicsit több segítő szándékot kér
olyan esetekben, amikor ÁSZ vizsgálat van, mert ebben egy kis fennakadás volt.
Egyes intézmény jelezte, hogy ellenőrzéskor kevés segítséget kaptak, itt elsősorban
jogi és egyéb segítségnyújtásra gondol.
Rompos Gabriella irodavezető: az B) jelű ponthoz alábbi szóbeli kiegészítést tette:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai
ellenőrzési tervét az Önkormányzat Közgyűlése a 322/2014. (XII.18.) határozatával
hagyta jóvá. Az ellenőrzési stratégiai tervünk összhangban kell lennie a szervezet
hosszú távú elképzeléseivel.
Az előterjesztésből és a kapcsolódó mellékletekből látható, hogy 2015-2018. években
a lefolytatott 142 db ellenőrzésből, 109 db VMJV. Önkormányzat intézményeinél, 30
db a Polgármesteri Hivatalnál és 3 db tulajdonában levő gazdasági társaságainál
valósult meg. Az ellenőrzési napok száma közel 2 ezer ellenőrzési nap volt a négy év
alatt. Évente átlagosan 35,5 ellenőrzés történt.
Egy ellenőrzésre átlagosan 14 ellenőrzési nap jutott, ennél lényegesen nagyobb volt
a gazdasági társaságoknál, ahol egy ellenőrzésre jutó napok száma 33 volt, a
Polgármesteri hivatalnál pedig 30 nap volt, ahol egy-egy folyamat komplex, átfogó
ellenőrzése történt meg Az intézményeknél az átlagos 11,4 ellenőrzési nap annak a
következménye, hogy a jogszabályváltozás miatt 2016. évtől irányító szervi és
költségvetési szervi belső ellenőrzés is történik az intézményeknél. Egy négyéves
ciklusban intézményeknél legalább egyszer – irányítószervi ellenőrzésként - van
átfogó rendszerellenőrzés, költségvetési szervi ellenőrzésként pedig évente átlagosan
kettő témavizsgálat.
Az Önkormányzat intézményeinél 2015-2018. években a lefolytatott 109 db
ellenőrzés 1260 ellenőrzési nappal valósult meg. A 16, illetve 15 intézménynél együtt
évente átlagosan 27,5 db ellenőrzés történt. 2016. évben az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény megszűnt, tevékenysége az Egyesített Bölcsődékbe
integrálódott, így az Önkormányzat intézményeinek száma 16-ről 15-re csökkent.
A 2015-2018. években az egy intézményre jutó ellenőrzési napok száma 78,8 nap
volt. 2015. évben a Kabóca Bábszínháznál 70, Veszprémi Intézményi Szolgáltató
Szervezetnél 25 nappal soron kívüli ellenőrzés került lefolytatásra, ez okozza az
átlagos ellenőrzési napok számától való eltérést. A számvevőszéki ellenőrzésekhez is
kapcsolódtak többlet ellenőrzések a Laczkó Dezső Múzeumnál, illetve az Eötvös
Károly Megyei Könyvtárnál.
A Polgármesteri Hivatalban 2015-2018. években a lefolytatott 30 db ellenőrzés 628
ellenőrzési nappal valósult meg. Évente átlagosan 7,5 db ellenőrzés történt. A 20152018. években az egy ellenőrzésre jutó ellenőrzési napok száma 20,9 nap volt.
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A stratégiai ellenőrzési tervnek Önkormányzatánál, valamint az Önkormányzat
hivatalánál kiemelten kezelt területei belső ellenőrzésének az alábbiak voltak: a belső
kontrollrendszer kialakításának és működésének vizsgálata, a külső ellenőrzések
megállapításait követő intézkedések végrehajtásának és eredményességének
vizsgálata, az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének
ellenőrzése, önkormányzati támogatások elszámolásának vizsgálata. Az ellenőrzések
részletes kimutatását a 1.-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Az előterjesztésből és a mellékletekből látható, hogy a 2015-2018. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervében Önkormányzat hivatal által ellátott feladatoknál
kiemelten kezelt területek belső ellenőrzése megvalósult. A jóváhagyott 2015- 2018.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv egyéb célkitűzései is végrehajtásra
kerültek.
Rompos Gabriella irodavezető: az C) jelű ponthoz alábbi szóbeli kiegészítést tette:
A jogszabály szerint a stratégiai ellenőrzési tervet négy évre kell készíteni. A
jogszabály meghatározza a stratégiai ellenőrzési tartalmi követelményeit is.
A tervek tartalmaznia kell: a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;a belső
kontrollrendszer általános értékelését;a kockázati tényezőket és értékelésüket; a
belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet, a szükséges erőforrások
felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat
által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, amelyek a gazdasági programban és a
különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra.
Amennyiben az Önkormányzat következő gazdasági programjában és a különböző
koncepcióiban a stratégiai célok módosításra kerülnek a stratégiai ellenőrzési tervet
szükség szerint felül kell vizsgálni.
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 A Határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen szavazat és 2
tartózkodás szavazat mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
56/2019. (IV. 17.) határozata
„A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összefoglaló

ellenőrzési jelentése”tárgyú előterjesztésről

24

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a
„A) Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az A) jelű
előterjesztéshez tartozó Határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
57/2019. (IV. 17.) határozata
„B)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2018.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének végrehajtása”tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B) Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének
végrehajtása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az B) jelű előterjesztéshez tartozó Határozati
javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
58/2019. (IV. 17.) határozata
„ C) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2022. évekre

vonatkozó stratégiai
előterjesztésről

ellenőrzési
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tervének

jóváhagyása”tárgyú

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „C) Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2019-2022. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az C) jelű előterjesztéshez tartozó Határozati
javaslat elfogadását.

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

11. Döntés a Csarnok Kft. törzstőkéjének a leszállításáról és
tőkekivonásról
Előadó: 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 szavazat mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
59/2019. (IV. 17.) határozata
„Döntés a Csarnok Kft. törzstőkéjének a leszállításáról és tőkekivonásról”

tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Csarnok Kft. törzstőkéjének a
leszállításáról és tőkekivonásról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
Határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 9) B. napirendi pont
tárgyalását.
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12.B) Döntés jóváhagyása a Magyarországi Evangélikus
Egyházzal megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása
tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
/A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés A.) jelű pontját nem tárgyalja./
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: Ez a szerződés már korábban
megköttetett, csak még nem lépett hatályba, mivel le kellett mondani az Egry úti
Körzeti Óvoda költöztetését. Most viszont időpont módosításokra került sor.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
60/2019. (IV. 17.) határozata
„B)

Döntés jóváhagyása a Magyarországi Evangélikus Egyházzal
megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában”tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B) jelű Döntés jóváhagyása a

Magyarországi Evangélikus Egyházzal megkötött haszonkölcsön szerződés
módosítása tárgyában „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 10. napirendi pont
tárgyalását.
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13. Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési
benyújtott
Európai
Uniós
pályázat
szerződésének a módosítása

támogatásra
konzorciumi

Előadó: Porga Gyula polgármester
Szajkó Viktória csoportvezető: Ez az előterjesztés már márciusban is tárgyalásra
került. A márciusi közgyűlésig nem készült el a végleges konzorciumi megállapodás.
Több megyei jogú várossal vagyunk konzorciumi megállapodásba, eltérő
időpontokban vannak a közgyűlések, máskor kerültek törvényességi ellenőrzésre az
előterjesztések. Érkeztek még észrevételek, amik átvezetésre kerültek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 szavazat mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
61/2019. (IV. 17.) határozata
„Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési támogatásra benyújtott

Európai Uniós pályázat konzorciumi szerződésének a módosítása”
tárgyú előterjesztésről
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 12. napirendi pont
tárgyalását.

14. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft.
beszámolója
a
közművelődési
és
közgyűjteményi
közszolgáltatási feladatok 2018. évi ellátásáról
Előadó: Török László ügyvezető
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: A Veszprémi Állatkert olyan hírnévre tett
szert, ami az országhatáron is túlnyúlik. Az a munka, amit itt végeznek példaértékű.
Számos fejlesztést hajtanak végre, működtetni és rendben tartani is kell ezt a
megnövekedett területű létesítményt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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
62/2019. (IV. 17.) határozata
„Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft. beszámolója

a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási feladatok 2018.
évi ellátásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark

Nonprofit Kft. beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási
feladatok 2018. évi ellátásáról „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
Határozati javaslat elfogadását.

Mindezek után Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megköszönte a részvételt,
majd a nyilvános ülést 15,13 órakor bezárta.
K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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