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Baumgartner Lajos, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd megköszönte a Bizottság nevében a Polgármesteri Hivatal
elmúlt 5 éves munkáját. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a Pénzügyi iroda munkájára
támaszkodott a Bizottság, de emellett a többi irodavezetőnek és dolgozóinak is
köszönetet szeretne mondani. Kérte, hogy a jövőben is így maradjon, segítsék majd
az utódja munkáját, mivel saját maga nem indul a közelgő önkormányzati
választáson. Mindenkinek sikeres, jó munkát kívánt a jövőben.

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megállapította, hogy a Bizottság 7
tagjából mindenki jelen van, így a Bizottság határozatképes.
Tájékoztatta a Bizottságot, hogy elsőként egy beérkezett sürgősségi indítvány
napirendre vételét kell megtárgyalni.
A sürgősségi indítvány tárgya: „ A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció irányainak
jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának a módosítása”
A sürgősséget Porga Gyula polgármester indítványozta.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja kérdezte, hogy mikor ment ki erről az
indítványról az értesítés, mert ő nem kapott róla semmit. A meghívóban sem volt
benne, a város honlapján sem látta feltöltve. A többi Bizottság előterjesztéseiben
látta, hogy szerepel ez az indítvány, csak a Pénzügyi Bizottság anyagai között nem
találta.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke válaszában kiemelte, hogy a meghívó
pénteken került kiküldésre, a sürgősségi indítvány ellenben hétfőn érkezett, aminek
az anyaga felkerült a honlapra. Ennek tényét a Bizottság többi tagja, valamit a
Polgármesteri Hivatal képviseletében jelen lévők is megerősítették.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja szerint ez egy súlyos ügy ahhoz képest, hogy
sürgősséggel kívánják megtárgyalni. Főleg azok után, ami az elmúlt közgyűlésen
történt. Jelezte, hogy nem kívánja támogatni a napirendre vételt.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke kiemelte, hogy már korábban is volt rá
példa, hogy a Bizottság elé sürgősségi indítvány érkezett, aminek napirendre
vételéről szavazni kell. Erre fel is kérte a Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen szavazat 1 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

105/2019. (IX. 18.) határozata
Döntés „A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció irányainak
jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának a módosítása” tárgyú
sürgősségi indítvány napirendre vételéről
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Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke felkérte a Bizottság tagjait, hogy
szavazzanak az eredeti napirend elfogadásáról azzal a kitétellel, hogy a sürgősségi
indítvány is tárgyalásra kerül.
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

106/2019. (IX. 18.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. szeptember 18-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el,
kiegészítve a sürgősségi indítvánnyal
1. Választókerületi keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető
2. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. I.
félévi gazdálkodásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
3.

A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati
rendeletének módosítása
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „Őrzésvédelmi és portaszolgálat” feladatainak ellátásával kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
„Takarítási
feladatainak
ellátásával”
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségvállalásról

Előadók: Porga Gyula polgármester [A) pont]
dr. Mohos Gábor jegyző [B)-C) pontok]

4. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása
a Veszprém Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
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5. Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű
Társasággal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
6. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő
fejlesztési terv módosításáról
Előadó:Brányi Mária alpolgármester
7. Egyebek
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

bizottsagok/bizottsagi-

Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a sürgősségi indítvány
tárgyalását.

A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció
irányainak jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának a
módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke felkérte a V-BUSZ Kft képviseletében
jelen lévő Pálinkás Norbert ügyvezető igazgatót, hogy a sürgősségi indítvány
tartalmáról tájékoztassa a Bizottságot.
Pálinkás Norbert ügyvezető igazgató elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza
az előzményeket, a rendkívüli közgyűlésen megszavazott kompenzáció kiegészítést.
Javaslatcsomagot terjesztenek be arról, hogyan lehet még tovább javítani a cég
pénzügyi fenntarthatóságát. A legfontosabb tételek a járművek, az üzemanyag és a
telephely kérdése. A jármű flotta egy bérelt állomány. Az eredeti terv szerint újak
lettek volna beállítva az idei év folyamán, Ezt a kérdést a Társaság alaposan
megvizsgálta a beérkezett árajánlatok alapján nem indították el a közbeszerzési
eljárást ez ügyben. A kormányzati buszstratégiában kiváló lehetőségek vannak arra
vonatkozóan, hogy elektromos, gázüzemű vagy egyéb alternatív meghajtású
buszokat szerezzen be a város. Egyszerre lennének új buszok, valamint a
környezetvédelemért is lehetne tenni. Meg kell vizsgálni, hogy milyen költségvonzata
lenne annak, ha saját üzemeltetésben valósítanák meg a buszok működtetését.
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A telephely vonatkozásában sikerült megegyezni a Volánnal, hogy igénybe vehetnék
a telephelyüket. Ennek előnye, hogy olcsóbb lenne, valamint egy helyen van egy
olyan infrastruktúra, ami alapján jobban kiszolgálhatóbb lenne a város és a
szolgáltatás minősége is javulna. A telephelyváltozás miatt van szükség az alapító
okirat módosítására.
A bérekkel kapcsolatban a szakszervezeti elnökkel folyamatosan tárgyalnak a
lehetőségekről. Az tudni kell, hogy a sofőrök és gépjárművezetők tekintetében nagy
a munkaerőhiány. Dolgozói egyeztetéseket kezdeményeztek annak érdekében, hogy
mindenki megtalálja a számítását, a biztos munkahelyet.
Az üzemanyag kérdése nem egyszerű, mivel a V-BUSZ Kft egy induló cég, új
hálózattal. Az utasok, valamint a képviselők útján beérkező igényeket megvizsgálva
próbálják megtalálni azokat az útvonalakat, amiket megfelelő utas számmal el tudnak
látni úgy, hogy egyik oldal érdekei se sérüljenek. Így az üzemanyag költségek is
jelentősen csökkennének.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megjegyezte, hogy egy induló cégnek
nincs könnyű helyzete az üzemanyag beszerzés tekintetében, nehezebb megtalálni
azt a beszállítót, aki a nagyobb mennyiségű rendelés esetén kedvező árat fog adni.
Kérdezte, hogy telephely tekintetében az olcsóbb megoldás mit jelent.
Pálinkás Norbert ügyvezető igazgató szerint milliós nagyságrendű lenne a havi
megtakarítás.
Katanics Sándor, a Bizottság tagja kéri, hogy a következő közgyűlésre
szolgáltassanak pontos adatokat arról, hogy mennyit fizettek ki eddig az autóbuszok
bérleti díjaira. Amikor az üzleti tervet készítették, miért nem gondolkodtak az
autóbuszok bérbe vételéről, mivel ez nem lízingelés volt, hanem sima bérlés.
Szeretne arra is választ kapni, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban hogyan zajlott a
jegyek, bérletek ellenőrzése, kik végzik ezt a tevékenységet, mennyi pótdíjat kellet
fizetni a jegy nélkül utazóknak. Van-e a V-BUSZ Kft vezetőségének arról tudomása,
hogy kereskednek-e bérletek adás-vételével internetes oldalakon, illetve hány
ingyenes bérletet bocsátottak eddig ki, azt kik kapták. A közgyűlésig szeretné
megkapni a válaszokat, valamit kérte az ügyvezető igazgató közgyűlésen való
részvételét.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

107/2019. (IX. 18.) határozata
„A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás pénzügyi
fenntarthatóságát javító szakmai koncepció irányainak jóváhagyása és a
V-Busz Kft alapító okiratának a módosítása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A helyi menetrend szerinti közösségi

közlekedés közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai koncepció
irányainak jóváhagyása és a V-Busz Kft alapító okiratának 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 6. napirendi pont tárgyalását.

Halmay György a Bizottság tagja 14.20 perckor elhagyta a termet.

6. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére
vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke az előterjesztésben kettő helyen
pontosítást szeretne kérni. A „Városunk és további 131 település területén az
önkormányzati tulajdonban lévő…” kezdetű bekezdésben önkormányzatok
tulajdonában megnevezés szerepeljen. A Határozati javaslat 2. pontja, mely úgy
kezdődik, hogy
„ a Közgyűlése egyetért…..” helyett a Közgyűlés egyetért
szerepeljen.

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 6 tagja 6 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

108/2019. (IX. 18.) határozata
” Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő
fejlesztési terv módosításáról” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a veszprémi víziközmű rendszer
fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv 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 1. napirendi pont tárgyalását.

1. Választókerületi keret felhasználása
Előterjesztő: 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 6 tagja 4 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Halmay György a Bizottság tagja 14.24 perckor visszaérkezett a terembe.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

109/2019. (IX. 18.) határozata
a „Választókerületi keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről
A 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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3. sz. választókerület, képviselő: Stigelmaier Józsefné
1.
Évelő növények beszerzésére:

200 000,-Ft

2.
VMK támogatása:
(működési költségekre)

50 000, -Ft

3. sz. vk. összesen:

250 000,-Ft

4.sz. választókerület, képviselő: Némethné Károlyi Jolán
1.
Deák Iskola mosdó felújítására:

500 000,-Ft

2.
Bóbita Körzeti Óvoda támogatása:
(rendezvényekre, eszközbeszerzésre)

300 000,-Ft

3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

100 000,-Ft

4.
VMK támogatása:
(Veszprém megyei Irodalmi Társaság működésére)
4. sz. vk. összesen:

50 000,-Ft

950 000,-Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Liszt F. utcai növénydézsákban növénycsere költségeire :
6. sz. vk. összesen:

145 000,-Ft
145 000 Ft

7. sz. választókerület, képviselő: Tóth Györgyi
1.
Zárt konténertároló létesítésére a Cholnoky u 25-27. Társasháznál:
7. sz. vk. összesen:

67 000,-Ft
67 000,-Ft
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10.sz. választókerület ,képviselő: Némedi Lajos
1.
Pipacs utcai játszótér fejlesztésére (csúszda besz. és telepítése) :
2.
Konténertárolók kihelyezésére a 10. sz választókerületben:
3.
VMK támogatása:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

135 000,-Ft
-200 000,-Ft
50 000,-Ft

10. sz. vk. összesen:

-15 000,-Ft

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

2. Tájékoztató
Veszprém
Megyei
Jogú
Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Város

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel.
Jelen előterjesztés tájékoztató, döntést nem igényel.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3/A. napirendi pont
tárgyalását

3. A)
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.
(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Horváthné Csere Anikó csoportvezető: költségvetés módosításban javítás történt
amiatt, hogy a 10. választókerületben a céltartaléknál módosításra került sor, amit
Némedi Lajos Alpolgármester Úr kért. A Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális
Egyesület számára családi nap támogatása miatt a céltartalék terhére átcsoportosítás
történt.
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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 módosítással 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

110/2019. (IX. 18.) határozata
” A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 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 a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása ” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó rendelet módosítás elfogadását.

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

3. B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
„Őrzés-védelmi és portaszolgálat” feladatainak ellátásával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: dr. Mohos Gábor jegyző
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

10

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

111/2019. (IX. 18.) határozata
” B)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „Őrzésvédelmi és portaszolgálat” feladatainak ellátásával kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal „Őrzés-védelmi és portaszolgálat” feladatainak ellátásával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról ” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke javasolja a 3/C. napirendi pont
tárgyalását

3.

C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal „Takarítási feladatainak ellátásával” kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: dr. Mohos Gábor jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

112/2019. (IX. 18.) határozata
” C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „Takarítási
feladatainak ellátásával” kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal „Takarítási feladatainak ellátásával” kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról ” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
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az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

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

4. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés
jóváhagyása a Veszprém Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrszú ingatlan egy része településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke megjegyezte, sajnálatos, hogy az
előterjesztésért felelős kollégák közül senki nem jelent meg a bizottsági ülésen.
Reméli, hogy a jövőben ilyen nem fordul elő.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslatokkal 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

113/2019. (IX. 18.) határozata
Telepítési
tanulmányterv
és
Településrendezési
szerződés
jóváhagyása a Veszprém Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan
egy része településrendezési előírásainak módosítása tárgyában”
tárgyú előterjesztésről.
”

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” a HP House Kft-vel kötendő

településrendezési szerződést megalapozó telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról, a
Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó 1. sz. 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

114/2019. (IX. 18.) határozata
” Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása a

Veszprém Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része
településrendezési
előírásainak
módosítása
tárgyában”
tárgyú
előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” településrendezési szerződés

jóváhagyásáról HP HOUSE Kft.-vel, a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú
ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása tárgyában” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 2. sz. határozati javaslat
elfogadását.

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

5. Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
megkötött
együttműködési
megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Baumgartner Lajos, a Bizottság alelnöke örvendetesnek nevezte, hogy a labdarúgó
csapat felsőbb osztályba került. Viszont a megemelt támogatás miatt a jövőben elvárt
követelmény a csapattal szemben, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy
Veszprém város hírnevét mid messzebbre vigyék.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság Alelnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást 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
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

115/2019. (IX. 18.) határozata
” Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű

Társasággal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a Veszprémi Labdarúgó és

Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési
megállapodás módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.

A bizottsági ülés végén Halmay György a Bizottság tagja mindenkinek
megköszönte az eddigi együttműködést, mivel ő sem indul az következő
önkormányzati választáson. A kapott támogatást, segítséget megköszönve
mindenkinek jó munkát kíván a jövőben.
Baumgartner Lajos a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt, majd a nyilvános
ülést 14,37 órakor bezárta.

K.m.f.

Baumgartner Lajos
a Bizottság alelnöke

Halmay György
a Bizottság tagja
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