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Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából mindenki jelen van,
így a Bizottság határozatképes. Ezt követően kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak
állást a napirenddel kapcsolatban, annak ismeretében, hogy a 17. napirendi pont a
délelőtt folyamán módosítva lett és ez a városi honlapra feltöltésre került.

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

116/2019. (XI. 13.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2019. november 13-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága a jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Döntés a Pénzügyi
jóváhagyásáról

és

Költségvetési

Bizottság

és

Ügyrendjének

Előadó: Katanics Sándor elnök
2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának kijelölése az intézményi
ellenőrzésben való részvételhez
Előadó: Katanics Sándor elnök
3. Választókerületi Keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019.
évi
költségvetéséről
szóló
6/2019.
(II.28.)
önkormányzati
rendeletének módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester
5. A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előadó: Brányi Mária alpolgármester
6. A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Porga Gyula polgármester
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7. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról
szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester
8. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Csarnok”
Kft. között fennálló szolgáltatási szerződés módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról

2020.

évi

Előadó: Porga Gyula polgármester
10. Döntés pályázat benyújtásáról az „Urban Innovative Actions”
elnevezésű Európai Uniós közösségi kezdeményezés pályázati
felhívására

Előadó: Porga Gyula polgármester
11. Döntés a „VKSZ” Zrt tulajdonában álló ingatlan adásvételi
előszerződésének a jóváhagyásáról a Modern Városok Programban
megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással
kapcsolatban

Előadó: Porga Gyula polgármester
12. Döntés „Veszprémben
jóváhagyásáról

a

jövőd”

Mentorprogram

beszámolójának

Előadó: Porga Gyula polgármester

13. A Közgyűlés 55/2019. (III.28.) határozatának előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalását
érintő
kiegészítése
az
ELENA
projekt
végrehajtásának az érdekében

Előadó: Porga Gyula polgármester
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14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálatáról

Helyi

Előadó: Porga Gyula polgármester
15. A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés további
fenntartására vonatkozó döntés meghozatala

Előadó: Porga Gyula polgármester
16. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Porga Gyula polgármester
17. A)A helyi menetrend szerinti közösségi
közszolgáltatási szerződés módosítása

közlekedésről

szóló

B)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai javaslat és intézkedési terv
jóváhagyása

Előadó: Porga Gyula polgármester
18. Egyebek

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 1. napirendi pont tárgyalását.

1. Döntés a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Ügyrendjének
jóváhagyásáról
Előadó: Katanics Sándor elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

117/2019. (XI. 13.) határozata
a „ Döntés a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Ügyrendjének
jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva elfogadja a Bizottság
ügyrendjét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását.

2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának kijelölése az
intézményi ellenőrzésben való részvételhez
Előadó: Katanics Sándor elnök
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlévő bizottsági tagokat, külső
szakértőket, nyilatkozzanak arról, hogy ki melyik intézménynél vállalja az
ellenőrzésben való részvételt.
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

118/2019. (XI. 13.) határozata
a
„Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának kijelölése az
intézményi ellenőrzésben való részvételhez” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága megtárgyalta a „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának kijelölése az
intézményi ellenőrzésben való részvételhez” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági
ellenőrzésében való részvételhez tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
1. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet: Katanics Sándor

Kerekes Miklós

2. Óvodák:

(Bóbita Körzeti Óvoda, Csillag Úti Körzeti Óvoda, Egry Úti Körzeti Óvoda, Kastélykert
Körzeti Óvoda, Ringató Körzeti Óvoda, Vadvirág Körzeti Óvoda)
3. Szociális és egészségügyi intézmények:

Dr. Strenner Zoltán

( Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, Veszprémi Bölcsődei és
Egészségügyi Integrált Intézmény, Veszprémi Családsegítő Integrált Intézmény
4. Veszprémi Petőfi Színház:

Takács László Szilárd

5. Laczkó Dezső Múzeum:

Kovács Áron Zoltán

6. Eötvös Károly Megyei Könyvtár:

Kórosi Tibor

7. Agóra Veszprém Kulturális Központ, Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház
és Kiállítóhely, Kabóca Bábszínház:
Pálinkás Roland
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3.

Választókerületi Keret felhasználása
Előadó: Kovács Zoltán irodavezető
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

119/2019. (XI. 13.) határozata
a „Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú előterjesztésről
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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:

5. sz. választókerület, képviselő: Dr. Strenner Zoltán
1.
Lombgyűjtő zsákok beszerzésére:

110 000,-Ft

2.
EKMK Március 15. úti Könyvtára részére:
(programok szervezésére)

252 000,-Ft

5. sz. vk. összesen:

362 000,-Ft

6. sz. választókerület, képviselő: Brányi Mária
1.
Csillag Úti Óvoda részére:
(eszközbeszerzésre, rendezvényekre)

194 000,-Ft

2.
Konstruktív dézsák beszerzésére és kihelyezésére:
3.
Lóczy Lajos utcai fakivágás költségeire:

1 079 000,-Ft
35 000,-Ft

6. sz. vk. összesen:

1 308 000 Ft

8. sz. választókerület, képviselő: Kovács Áron
1.
Rózsa úti Általános. Iskola :
(kirándulási költségeire)

- 52 000,-Ft

2.
Szalonna sütő beszerzésére a Kalmár térre:

-74 000,-Ft

3.
Faültetésre a Kalmár téren:

73 000,-Ft

4.
Kutyaürülék gyűjtő elhelyezésére a Kalmár téren:

96 000,-Ft
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5.
Hóvirág bölcsőde részére :
(Mikulás napi ünnepségre)

33 000,-Ft

8. sz. vk. összesen:

76 000,-Ft

10.sz. választókerület ,képviselő: Bázsa Botond
1.
Pipacs utcai közösségi ház rezsi költségeire:
10. sz. vk. összesen:

30 000,-Ft
30 000,-Ft

11. sz. választókerület, képviselő: Halmay Gábor
1.
Agóra VKK részére:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

150 000,-Ft

2.
Laczkó Dezső Múzeum részére:
(működési költségekre, programokra)

150 000,-Ft

3.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére:
(működési költségekre, programokra)

150 000,-Ft

4.
EKMK Dózsavárosi Könyvtára részére:
(működési költségekre,programok szervezésére)

150 000,-Ft

5.
Vadvirág óvoda részére:
(játszóeszköz beszerzés,rendezvényekre)

150 000,-Ft

11. sz. vk. összesen:

750 000,-Ft

12. sz. választókerület, képviselő: Hegedűs Barbara
1.
Agóra VKK részére:
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

280 000,-Ft

12. vk. összesen :

280 000,-Ft
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

120/2019. (XI. 13.) 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 ” 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.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 5. napirendi pont tárgyalását.

5. A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

121/2019. (XI. 13.) határozata
a „A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendelet módosítása „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendelet módosítás elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását.

6. A
közművelődésről
és
a
művészeti
tevékenység
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó rendelet megalkotásával 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

122/2019. (XI. 13.) határozata
a „A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása ” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A közművelődésről és a művészeti
tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet megalkotás elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 7. napirendi pont tárgyalását.

7.
A
köznevelési
intézményekben
alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016.
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja érdeklődött, hogy a rendelet hatályba
lépésétől, ami 2016.július 1. volt,történt-e valami módosítás.
Angyal Éva irodavezető válaszában kifejtette, hogy eddig minden évben volt
módosítás a térítési díjak miatt. Az összes módosítást nem sorolták fel csak az
alaprendeletre hivatkoznak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke 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

123/2019. (XI. 13.) határozata
a ” köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési

díjról” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „köznevelési intézményekben alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
diákétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási díj emeléséről szóló határozati javaslat
elfogadását.
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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

124/2019. (XI. 13.) határozata
a ” A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló
32/2016.
(VI.29.)
önkormányzati
rendelet
módosítása”
tárgyú
előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A köznevelési intézményekben

alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által
fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása ”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet módosítás elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 8. napirendi pont tárgyalását.

8. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
„Csarnok” Kft. között fennálló szolgáltatási szerződés
módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kiemelte, hogy a VMJV Önkormányzata által
igénybevett üzemidő fog lecsökkenni 7%-ról 3,5%-ra. Ennek ellenértéke kb.nettó
15 000 000 Ft lesz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

125/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Csarnok”

Kft. között fennálló
előterjesztésről.

szolgáltatási

szerződés

módosításáról”

tárgyú

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

Önkormányzata és a „Csarnok” Kft. között fennálló szolgáltatási szerződés
módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását.

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020.
évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja érdeklődött, hogy okoz-e problémát, hogy a
jelen előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság előtt a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg.
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, hogy a Bizottságok csak
véleményeznek, döntéseket nem hozhatnak. Irányelveket megfogalmazni,
döntéseket hozni csak a Közgyűlés jogosult. A Bizottságok között alá és fölé
rendeltség nincs.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke 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

126/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi
vagyongazdálkodási
irányelveinek
meghatározásáról”
tárgyú
előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 10. napirendi pont tárgyalását.

10.

Döntés pályázat benyújtásáról az „Urban Innovative Actions”
elnevezésű Európai Uniós közösségi kezdeményezés pályázati
felhívására
Előadó: Porga Gyula polgármester

Józsa Tamás irodavezető jelezni kívánja, hogy az előterjesztés még jelenleg
hiányos, mivel másnap lesz egy munkacsoporti ülés, ahova az összes érintett kapott
meghívót. A hiányosságok pótlásával a közgyűlésre már a teljes határozati javaslat
fog bekerülni. Ennek függvényében kéri a Bizottságot az előterjesztés
megszavazására.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke fontosnak tartja a célt, a levegő minőségének
javítását, a közlekedés megkönnyítését az elektromos járművek használatával. Ez
előrelépést jelent egy energiatakarékosabb, környezet kímélőbb jövő irányába.
A közgyűlésig fontos az együttműködő partnerek pontos megnevezése.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

127/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés pályázat benyújtásáról az „Urban Innovative Actions”
elnevezésű Európai Uniós közösségi kezdeményezés pályázati felhívására
” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról az „Urban

Innovative Actions” elnevezésű Európai Uniós közösségi kezdeményezés pályázati
felhívására” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 11. napirendi pont tárgyalását.

11. Döntés a „VKSZ” Zrt tulajdonában álló ingatlan adásvételi
előszerződésének a jóváhagyásáról a Modern Városok
Programban
megvalósuló
Veszprémi
Iparos
Park
kialakítására irányuló beruházással kapcsolatban
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

128/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés a „VKSZ” Zrt tulajdonában álló ingatlan adásvételi
előszerződésének a jóváhagyásáról a Modern Városok Programban
megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással
kapcsolatban” tárgyú előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „VKSZ” Zrt tulajdonában álló

ingatlan adásvételi előszerződésének a jóváhagyásáról a Modern Városok
Programban megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással
kapcsolatban” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 12. napirendi pont tárgyalását

12. Döntés
„Veszprémben
a
beszámolójának jóváhagyásáról

jövőd”

Mentorprogram

Előadó: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke sajnálatát fejezte ki, hogy a teljes összeget
nem sikerült felhasználni, így visszautalás lesz. De a részsikereknek is örülni kell,
hiszen voltak olyan fiatalok, akik ennek a programnak köszönhetően tudtak
elhelyezkedni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke 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

129/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram beszámolójának
jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés „Veszprémben a jövőd”
Mentorprogram beszámolójának jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 13. napirendi pont tárgyalását.

13. A Közgyűlés 55/2019. (III.28.) határozatának előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalását érintő kiegészítése az
ELENA projekt végrehajtásának az érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

130/2019. (XI. 13.) határozata
a ” A Közgyűlés 55/2019. (III.28.) határozatának előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalását
érintő
kiegészítése
az
ELENA
projekt
végrehajtásának az érdekében” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
megtárgyalta a „A Közgyűlés 55/2019. (III.28.)

határozatának előzetes pénzügyi kötelezettségvállalását érintő kiegészítése az ELENA
projekt végrehajtásának az érdekében” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 14. napirendi pont tárgyalását

14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

131/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Döntés Veszprém Megyei
Esélyegyenlőségi
Programjának
előterjesztésről.

Jogú Város Önkormányzata Helyi
a
felülvizsgálatáról
”
tárgyú

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

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálatáról ” tárgyú
előterjesztésről „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 15. napirendi pont tárgyalását

15. A
Közös
Önkormányzati
Hivatallal
kapcsolatos
együttműködés további fenntartására vonatkozó döntés
meghozatala
Előadó: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke 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

132/2019. (XI. 13.) határozata
a ” A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos együttműködés további
fenntartására vonatkozó döntés meghozatala ” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A Közös Önkormányzati Hivatallal

kapcsolatos együttműködés további fenntartására vonatkozó döntés meghozatala ”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 16. napirendi pont tárgyalását

16. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi
Nemzetiségi
Önkormányzatok
közötti
megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megjegyezte, hogy a Német és Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzatoknál változott az elnökök személye.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke 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

133/2019. (XI. 13.) határozata
a ” Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata ”
tárgyú előterjesztésről.
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Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének
megtárgyalta a „Veszprém Megyei

Pénzügyi

és

Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 17. napirendi pont tárgyalását

17. A)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésről szóló
közszolgáltatási szerződés módosítása
B)A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés
közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai
javaslat és intézkedési terv jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke érdeklődött, hogy a délelőtt folyamán miért
került fel új előterjesztés az eredeti helyett.
Józsa Tamás irodavezető válaszában kifejtette, hogy a közszolgáltatási szerződés
módosítását eredetileg decemberben kívánták előterjeszteni, de a szakmai
egyeztetések alapján már most módosítanák. Ez azt jelenti, hogy egy hatályba lévő
jogszabályt beemeltek a közszolgáltatási szerződés szövegébe
Hiányzik még az A) jelű határozati javaslatnak egy melléklete. Ez a menet tájékozató
könyv, ami tartalmazza összesítve a menetrendi adatokat. Természetes a közgyűlésre
ez is elkészül.
Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja érdeklődött a buszokon megjelenő
reklámokkal kapcsolatban.
Pálinkás Norbert a V-Busz Kft ügyvezető igazgatója válaszában kiemelte, hogy
reklámokkal kapcsolatban versenyeztetés történt. Fontos tudni azt, hogy az
alávállalkozóé a tulajdonjoga a busz minden négyzetcentiméterének, így minden
esetben jegyzőkönyvezni kell a festés állapotát, ügyelni kell a felrakásra, hogy ne
sérüljön meg a busz. Ha reklám csere van, akkor ugyanezt a folyamatot végig kell
csinálni. Azon vannak, hogy minél több felületet ki tudjanak adni, lehetőséget
biztosítva ezzel a helyi vállalkozásoknak is a hirdetésekre. Szerencsére egyre több
megkeresést kapnak ez ügyben. Ezen felül a belső szórólap berakókkal kapcsolatban
is tárgyalások folynak, hogy hogyan lehetne kiadványokat ezen úton terjeszteni.
Kórosi Tibor a Bizottság tagja szerint nagyon részletes előterjesztés van
napirenden. A kérdése annyi lenne, hogy történt-e utasforgalom felmérés az utóbbi
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időben. Változik-e a menetrend annak érdekében, hogy például ne csuklós busz
közlekedjen akkor, amikor csak pár utas van. Költséghatékonyságra kell törekedni.
Pálinkás Norbert a V-Busz Kft ügyvezető igazgatója válaszában kifejtette, hogy
Veszprém város utasforgalma jellegzetes ívet ír le. A reggeli műszakváltásnál és az
iskolai időben magas, a délelőtti órákban viszont nagymértékben lezuhan. Kora
délután a 14.00 órai műszakváltás miatt ismét emelkedik, és ez az emelkedés az
iskola befejeztével jobban kitolódik, mint más városokban. Majd az esti
műszakváltásnál van még egy felfutás. Az iparterületek felé az utasforgalom
áramlása jelentős. A racionalizálás kapcsán sokat tárgyaltak a cégekkel, a korábbi
szolgáltató mérési adatait is figyelembe vették. Ezen adatok és a saját felméréseik
alapján le tudták képezni az utas számokat, amik alapján tervezhető a kapacitás.
Ezek alapján azt is meg tudják mondani, hogy hol vannak a városban azok a pontok,
ahol alacsony költségen nagy utas igény jelentkezik. Pld. a Cholnoky városrész egyik
szélén lehetne egy megálló telepítést végrehajtani, ami plusz busz, plusz idő, plusz
költség nélkül, gyakorlatilag csak a megállói tábla költségén még jobban tudna
javítani a városrész ellátásán. A menetrendet a Volánhoz, a Mávhoz és az utas
igényekhez próbálják összehangolni. A Közlekedés Tudományi Intézettel is
tárgyaltak, az adatok validálása a részükről is megtörtént.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérdezi, hogy elkezdtek-e már dolgozni azok,
akik felmérik, hogy az operációs rendszert hogyan lehet jobban működtetni.
Mit jelent ez az alkalmazottakat illetően, lesznek-e személyi változások, jelentősen
megváltozik-e a jelenlegi alkalmazotti kör.
Pálinkás Norbert a V-Busz Kft ügyvezető igazgatója tájékozatott arról, hogy
párhuzamosan folytatnak tárgyalásokat az ügyben, hogy milyen piaci lehetőségek
vannak arra, hogy az operátort alkalmazzák. Az operátori lehetőséget a törvény
biztosítja, de csak akkor célszerű elfogadni, ha ez a munkavállalóknak, a városnak, a
cégnek is jó. Ezt komplex módon kell nézni. A munkavállalókkal és az
érdekképviseletekkel is folynak a tárgyalások. Azon kell dolgozni, hogy a
munkáltatónak és tulajdonosnak ne jelentsen ez akkora terhet, hogy a jelenlegi
szerződések fenntarthatatlanok legyenek. Itt a munkavállalók elégedettek, lojálisak a
céghez, hiszen megkapják a megfelelő juttatást. Sok városban pont az a probléma,
hogy nem tudnak elég sofőrt alkalmazni, van, ahol emiatt hétvégi menetrenddel kell
közlekedniük hétköznap is. A cél egy optimális megoldás elfogadása, ami
mindenkinek a legmegfelelőbb.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke 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

134/2019. (XI. 13.) határozata
a ” A) A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésről szóló
közszolgáltatási szerződés módosítása ” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A) A helyi menetrend szerinti közösségi
közlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó A) jelű határozati javaslat elfogadását
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

135/2019. (XI. 13.) határozata
a ” B) A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás
pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai javaslat és intézkedési terv
jóváhagyása” tárgyú előterjesztésről.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „B) A helyi menetrend szerinti közösségi

közlekedés közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát javító szakmai javaslat és
intézkedési terv jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B)
jelű határozati javaslat elfogadását
Katanics Sándor a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt, majd a nyilvános
ülést 15,13 órakor bezárta.
K.m.f.
Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
a Bizottság alelnöke
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