JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2019. június 19-én 08,00 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 Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Fazekas Ildikó
Kovács Zoltán
Dr.Józsa Tamás
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Fábián József
Salga Balázs
Polhammer Kálmán
Varga András
Pap Andrásné

irodavezető
irodavezető
irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
VEINSZOL igazgató
VKSZ Zrt
VKSZ Zrt
Csarnok Kft
jegyzőkönyvvezető

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából mindenki jelen van, így a Bizottság határozatképes. 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

83/2019. (VI.19.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. május 19-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Választókerületi keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető
2. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról
C) Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének biztosításáról
D) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.5-16VP1-2017-00001 „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” elnevezésű
projekt kivitelezésének forrás kiegészítésével kapcsolatosan
Előadó: Porga Gyula polgármester
3. A Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz. alatti – természetben a Deák és
Úrkút utcában található – valamint a 2166/1 hrsz. alatti –
természetben a Tüzér utcában található – ingatlanokat érintő
csereszerződés jóváhagyása, továbbá a 307, 308 és 309 hrsz. alatti
ingatlanok telekalakításának jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
4. Döntés a Veszprém, 3057/78 helyrajzi számon található Március 15.
utcai Sportcsarnok felújítási beruházáshoz kapcsolódó, az FCV
Sportszervező Kft-vel megkötendő megállapodás tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
5. A) Döntés
a
"Csarnok"
Veszprémi
Csarnoküzemeltető,
Rendezvényszervező
és
Kommunikációs
Kft
ajándékozási
szerződésének a jóváhagyásáról a Veszprém Aréna létesítmény ingó-
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és ingatlanvagyonának ingyenes állami tulajdonba történő átadásának
a tárgyában
B) A Veszprém Aréna ingyenes önkormányzati használatba vételéről
szóló megállapodás jóváhagyása és a Veszprém Aréna üzemeltetése,
fenntartás, működtetése tárgyában kötendő szerződés jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
6 .A) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
tárgyában
B) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a polgármesteri hivatal energetikai megújítása
tárgyában
C) Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása
tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
7. Döntés a VKSZ Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való
közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
8. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
alapszabályának a módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
9. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt távhőellátási
közszolgáltatási tevékenységének 2018.évi teljesítéséról szóló
beszámoló jóváhagyásáról
Előadó: dr.Temesvári Balázs vezérigazgató

10.Egyebek
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a
4. napirendi pont az FCV Sportszervező Kft kérésének megfelelően a mai ülés
napirendjéről levételre került, így azt nem tárgyalják.
A bejelentés után 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.
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

84/2019. (VI.19.) 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.
Gyulaffy Ált. Isk.:
(8-ik osztályosok kirándulási költségeire)

20 000,-Ft

2.
Agóra VMK :
(pingpongasztal beszerzésére)

250 000, -Ft

1. sz. vk. összesen:

270 000,-Ft
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2. sz. választókerület, képviselő: Takács László
1.
Deák Iskolamosdó felújítására:

1 534 000,-Ft

2. sz. vk. összesen:

1 534 000,-Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Kovács Áron
1.
Agóra VMK:
(Nyugdíjas rendezvények költségeire)

50 000,-Ft

2.
Szabadságpusztai közösségi ház felújításának anyagköltségeire

200 000,-Ft

3.
Szalonnasütő beszerzésére, a Kalmár térre:

150 000,-Ft

4.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

200 000,-Ft

5.
Hóvirág bölcsőde:
(Mikulás napi ünnepségre)

50 000,-Ft

6.
Síkosság mentesítő-anyag tároló láda beszerz. a Flórián utcába :
8. sz. vk. összesen:

50 000,-Ft
700 000,-Ft

9. sz. választókerület, képviselő: Baumgartner Lajos
1.
Simonyi Iskola kis tornatermének felújítására:
9. vk. összesen:

1 025 000,-Ft
1 025 000,-Ft
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10. sz. választókerület, képviselő: Némedi Lajos
1.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

40 000,-Ft

2.
Módszertani bölcsőde:
(udvar és játszótér felújítására, játszóeszközök beszerzésére)
10. sz. vk. összesen:

1 500 000,-Ft
1 540 000,-Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay György
1.
Agóra VMK :
(Nyugdíjas rendezvények költségeire)

75 000,-Ft

11. sz. vk. összesen:

75 000,-Ft

/ Az előterjesztés aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel./
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2/A napirendi pont
tárgyalását.

2.A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019.
évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítása
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásokról
C) Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének
biztosításáról
D) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP6.1.5-16-VP1-2017-00001
„Északi
iparterület
közlekedésfejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezésének
forrás kiegészítésével kapcsolatosan
Előadó: Porga Gyula polgármester

6

Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető: megjegyezte, hogy a bizottsági ülés
kezdetekor a könyvvizsgálói jelentések kiosztásra kerültek. Technikai okok miatt az
aláírt példányok még nem érkeztek meg, de a könyvvizsgálókkal megtörtént az
egyeztetés, a mai napon megküldik ezeket. Természetesen tartalmában egymással
teljesen megegyeznek a jelentések.
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 rendeletmódosítással 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

85/2019. (VI.19.) határozata
„A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019.
módosítása” tárgyú előterjesztésről

(II.28.)

önkormányzati

rendelet

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

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú A jelű előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó Rendelet módosítás megalkotását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2/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.
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

86/2019. (VI. 19.) határozata
„B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a veszprémi óvodák működését
érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról” tárgyú B jelű előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó Határozati javaslat megalkotását.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2/C. 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.
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

87/2019. (VI. 19.) határozata
„C) Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének biztosításáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft.
saját tőkéjének biztosításáról” tárgyú C jelű előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó Határozati javaslat megalkotását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 2/D. napirendi pont
tárgyalását.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: az iránt érdeklődött, hogy mitől van ez a
jelentős költségnövekedés, nevezetesen 294 millió forint.
Dr. Józsa Tamás irodavezető: válaszában kiemelte, hogy az építőiparban az
utóbbi időben jelentős áremelkedés történt. A beruházás becsült értékét jóval
meghaladta a kivitelezők tényleges árajánlata. A 294 millió forinton kívül további
támogatásra is igényelést kell benyújtani a Kincstár felé. Ellenkező esetben a Pápai
illetve a Kistó utca közül csak az egyik felújítása valósulhatna meg.
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 szavazat és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

88/2019. (VI. 19.) határozata
„D) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.5-16VP1-2017-00001 „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” elnevezésű
projekt kivitelezésének forrás kiegészítésével kapcsolatosan” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés előzetes pénzügyi

kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 „Északi iparterület
közlekedésfejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezésének forrás kiegészítésével
kapcsolatosan” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó D. jelű határozati
javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3. napirendi pont
tárgyalását.

3. A Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz. alatti –
természetben a Deák és Úrkút utcában található – valamint a
2166/1 hrsz. alatti – természetben a Tüzér utcában található
– ingatlanokat érintő csereszerződés jóváhagyása, továbbá a
307, 308 és 309 hrsz. alatti ingatlanok telekalakításának
jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
Halmay György a Bizottság tagja: jelezte, hogy az előterjesztésben helytelenül
szerepel a Kozmutza Flóra iskola és a Medgyaszay István iskola megnevezése, az
utóbbi már Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium nevet viseli.
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

89/2019. (VI. 19.) határozata
„A Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz. alatti – természetben a Deák és
Úrkút utcában található – valamint a 2166/1 hrsz. alatti – természetben a
Tüzér utcában található – ingatlanokat érintő csereszerződés
jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz.

alatti – természetben a Deák és Úrkút utcában található – valamint a 2166/1 hrsz.
alatti – természetben a Tüzér utcában található – ingatlanokat érintő
csereszerződés jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1.sz
határozati javaslat elfogadását.
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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

90/2019. (VI. 19.) határozata
„ A 307, 308 és 309 hrsz. alatti ingatlanok telekalakításának
jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A 307, 308 és 309 hrsz. alatti ingatlanok
telekalakításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
2. sz. határozati javaslat elfogadását.

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

5 .A) Döntés a "Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető,
Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft ajándékozási
szerződésének a jóváhagyásáról a Veszprém Aréna
létesítmény ingó- és ingatlanvagyonának ingyenes állami
tulajdonba történő átadásának a tárgyában
B) A Veszprém Aréna ingyenes önkormányzati használatba
vételéről szóló megállapodás jóváhagyása és a Veszprém
Aréna üzemeltetése, fenntartás, működtetése tárgyában
kötendő szerződés jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
Dr. Józsa Tamás irodavezető: a 2018.XII.06-i Veszprém Aréna beruházással
kapcsolatos Kormány határozat módosításra szorul. Ez jelenleg is folyamatban van.
Még nem ismert, hogy a módosított határozat mikortól lép hatályba.
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Katanics Sándor a Bizottság tagja: tudomása szerint a Kézilabda Klub a mai napig
tartozik a Csarnok Kft-nek. A kiegyenlítése érdekében történt-e előrelépés az
ügyben, a tartozás behajtása hogyan és mikor lesz rendezve. 2019.december
31.napjáig mindennek rendeződni kell.
Dr. Józsa Tamás irodavezető: az adós elismerte a tartozását. Az előterjesztés
elfogadása ettől az ügytől független.
Varga András a Csarnok Kft ügyvezetője: a Kft-nél lezajlott belső ellenőrzésnél is
felmerülő téma volt a Veszprémi Handball Team tartozása. Vállalták, hogy rendezni
fogják, melynek ütemezésére megállapodás születik. A 2019. december 31.-e
vízválasztó dátum lesz, emiatt a tartozásrendezésre vonatkozóan minden lépésnek
meg kell történnie.
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.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

91/2019. (VI. 19.) határozata
„A)

Döntés
a
"Csarnok"
Veszprémi
Csarnoküzemeltető,
Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft ajándékozási szerződésének
a
jóváhagyásáról
a
Veszprém
Aréna
létesítmény
ingóés
ingatlanvagyonának ingyenes állami tulajdonba történő átadásának a
tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a "Csarnok" Veszprémi

Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft
ajándékozási szerződésének a jóváhagyásáról a Veszprém Aréna
létesítmény ingó- és ingatlanvagyonának ingyenes állami tulajdonba
történő átadásának a tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó „A”
jelű határozati javaslat elfogadását.
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 5/B. napirendi pont
tárgyalását.
Dr. Józsa Tamás irodavezető: itt is utalt a jelenleg még módosítás alatt álló
Kormány határozatra, ami miatt a Közgyűlésig kisebb módosítások lehetnek.
Varga András a Csarnok Kft ügyvezetője: a másik fél részéről is befogadásra vár
az elkészített anyag, emiatt fordulhatnak elő kisebb módosítások
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

92/2019. (VI. 19.) határozata
„A Veszprém Aréna ingyenes önkormányzati használatba vételéről szóló
megállapodás jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
megtárgyalta a ” A Veszprém Aréna ingyenes
önkormányzati használatba vételéről szóló megállapodás jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B/1.sz. 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

93/2019. (VI. 19.) határozata
„a Veszprém Aréna üzemeltetése, fenntartás, működtetése tárgyában
kötendő szerződés jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” a Veszprém Aréna üzemeltetése,
fenntartás, működtetése tárgyában kötendő szerződés jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B/2.sz. határozati javaslat
elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja az 6. napirendi pont
tárgyalását

6.A) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú
pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum
energetikai megújítása tárgyában
B) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosító számú
pályázat
visszavonásáról
a
polgármesteri
hivatal
energetikai megújítása tárgyában
C) Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosító számú
pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi
rendelő megújítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
Dr. Józsa Tamás irodavezető: a Múzeum energetikai megújításával kapcsolatban
annyit szeretne megjegyezni, hogy a szakma ezt a pályázatot soha nem tartotta
kivitelezhetőnek, más városok is hasonlóan jártak ez ügyben.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: ebben a TOP-os pályázatban nem
tudunk részt venni, de kérdezi, hogy más pályázati elem létezik-e a Múzeum
felújítására. Szükség lenne az energetikai megújításra.
Dr. Józsa Tamás irodavezető: remélhetőleg a következő pályázatot kedvezőbb
feltételekkel írják ki. Más projektek keretében pld. ELENA a műszaki, szakmai
támogatásokat ki tudják majd használni.
Sárándi Balázs a Bizottság tagja: a Cserhát ltp.1. sz. alatti orvosi rendelő
megújítására kiírt pályázat is visszavonásra kerül, véleménye szerint nem túl nagy
az az összeg, amit az Önkormányzatnak a felújításra fordítani kellene. A 28 millió
forint összegű önerő nem terhelné meg nagyon a büdzsét.
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Dr. Józsa Tamás irodavezető: Több orvosi rendelő felújítása is megvalósult, pld. a
Kabay utcai, a Kádártai, a Gyulafirátóti valamint a Jutasi u.59.sz.alatti rendelő.
Folyamatban van az Ördögátok utcai, valamint a Március 15. u. és a Vilonyai utcai
rendelők felújítása is. A Cserhát ltp.1. sz. orvosi rendelőre vonatkozó pályázatot
vissza kell vonni annak érdekében, hogy a többi felújítás megvalósulhasson.
Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető: megerősítette, hogy a költségvetésben a
források között átcsoportosítás történt.
Katanics Sándor a Bizottság tagja: A Közgyűlésig pontos adatokat kér és
költségszámításokat.
Dr. Józsa Tamás irodavezető: írásban ígérte az erre vonatkozó tájékoztatást.
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

94/2019. (VI. 19.) határozata
„ A) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról a Laczkó Dezső
tárgyában” tárgyú előterjesztésről

Múzeum

energetikai

megújítása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-

00003 azonosítószámú pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum
energetikai megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
A
jelű határozati javaslat elfogadását.
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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

95/2019. (VI. 19.) határozata
„ B) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosító számú pályázat
visszavonásáról a polgármesteri
tárgyában” tárgyú előterjesztésről

hivatal

energetikai

megújítása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-

00007 azonosító számú pályázat visszavonásáról a polgármesteri hivatal energetikai
megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B. jelű határozati
javaslat elfogadását.

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

96/2019. (VI. 19.) határozata
„ C) Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosító számú
pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő
megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” C) Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-

00006 azonosító számú pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi
rendelő megújítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó C.
jelű határozati javaslat elfogadását
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 7. napirendi pont tárgyalását

7. Döntés a VKSZ Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában
való
közreműködéséről
szóló
megbízási
szerződés
módosításáról
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 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

97/2019. (VI. 19.) határozata
„Döntés a VKSZ Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való

közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a VKSZ Zrt. parkolási

közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási 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 8. napirendi pont tárgyalását
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8. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában
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 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

98/2019. (VI. 19.) határozata
„Állásfoglalás

a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
alapszabályának a módosítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről

Zrt.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának a 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 az 9. napirendi pont
tárgyalását

9. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2018.évi
teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előadó: dr.Temesvári Balázs vezérigazgató
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke: a VKSZ Zrt-nek köszönetet mondott
munkájukért, ami nem egyszerű és nem könnyű feladat, hiszen meg kell felelni a
XXI.századi kihívásoknak és mindezt a rendelkezésre álló forrásokból kell megoldani.
Munkájukhoz további sok sikert kíván.
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 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

99/2019. (VI. 19.) határozata
„Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt távhőellátási
közszolgáltatási tevékenységének 2018.évi teljesítéséről szóló beszámoló
jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi

Szolgáltató Zrt távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2018.évi teljesítéséről
szóló beszámoló jóváhagyásáról ” 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 08,40 órakor bezárta.
K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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