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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 lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke érdeklődött arról,
hogy eredetileg a Tikhegyre szánt térfigyelő kamera telepítése megtörtént-e
Kovács Zoltán irodavezető válasza: Nem történt meg.
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

1/2020. (I. 22.) határozata
a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága az 43/2019. (III.20.) határozatának, a 45/2019. (IV.17.) határozatának, a
65/2019.(V.22.)
109/2019.(IX.18.)

határozatának,
határozatának,

a
a

84/2019.(VI.19.)

határozatának,

a

119/2019.(XI.13.)

határozatának,

a

40/2018.(III.21.) határozatának, a 154/2019.(XII.04.) határozatának végrehajtásáról
szóló jelentéseket tudomásul veszi.
/A jelentés aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke tájékoztatta a
Bizottságot egy sürgősségi indítvány beérkezéséről.
A sürgősségi indítvány tárgya: Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési
tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010 (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása.
A sürgősséget Hegedűs Barbara alpolgármester kezdeményezte.
Elsőként ennek a napirendre vételét kell megtárgyalni.

2

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

2/2020. (I. 22.) határozata
Döntés a „Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú sürgősségi indítvány napirendre vételéről
/Az indítvány aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte 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 6 igen szavazat és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

3/2020. (I. 22.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. január 22-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. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester
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2. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása
a
Veszprém,
Veszprémvölgyi
utca
6473
hrsz-ú
ingatlan
településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
3. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
4. A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási
szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester
5. A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Programjához kapcsolódó támogatási igény benyújtása és előzetes
kötelezettségvállalás a veszprémi stadion területén található
sportcsarnok belső felújítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester
6. Döntés a Veszprém, belterület 304, 305 és 307 helyrajzi számú
ingatlanok telekalakításáról a veszprémi vár akadálymentes
megközelítését szolgáló várlift beruházás megvalósítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester
7. Beszámoló
az
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
2019.
évi
tevékenységéről,
pénzügyi
helyzetéről,
a
társulási
cél
megvalósulásáról
Előadó: Bázsa Botond Lehel a Társulás elnöke
8. Egyebek

Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke javasolja a
sürgősségi indítvány tárgyalását
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1. Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység
egyes kérdéseiről szóló 21/2010 (VI.28.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást 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

4/2020. (I. 22.) határozata
a „Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Köztemetők üzemeltetéséről és a temetési

tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010 (VI.28.) 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 2. napirendi pont tárgyalását

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi
Önkormányzatok
közötti
megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: 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 szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

5/2020. (I. 22.) határozata
a”Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi
Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Veszprém Megyei 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 3. napirendi pont tárgyalását

3. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés
jóváhagyása a Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú
ingatlan
településrendezési
előírásainak
módosítása
tárgyában
Előterjesztő: 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 1. számú 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

6/2020. (I. 22.) határozata
a” Mészáros Márk Attilával kötendő településrendezési szerződést
megalapozó telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról a Veszprém,
Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlan településrendezési
előírásainak módosítása tárgyában” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Mészáros Márk Attilával kötendő

településrendezési szerződést megalapozó telepítési tanulmányterv jóváhagyásáról a
Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlan településrendezési előírásainak
módosítása tárgyában „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 1. sz. határozati
javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, foglaljanak állást a 2. sz.
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

7/2020. (I. 22.) határozata
a” településrendezési szerződés jóváhagyásáról Mészáros Márk Attilával a
Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlan településrendezési
előírásainak módosítása tárgyában
” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
a
”településrendezési
szerződés

jóváhagyásáról Mészáros Márk Attilával a Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrszú ingatlan településrendezési előírásainak módosítása tárgyában „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó 2. sz. határozati javaslat
elfogadását.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását

4. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
átfogó felülvizsgálata
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke örömmel látja, hogy valamivel több, mint 900
millió forint plusz lehetőség van kerékpárutak fejlesztésére. Szóba került a
Gyulafirátóti és a Kádártai kerékpárút is. Érdeklődött, hogy ezek ütemezéséről
részletesebben mit lehet tudni.
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt előkészítésében egy kerékpárutas fejlesztésről van szó, a terv műszaki
tartalma az Önkormányzatnál van. Még nem tartanak abban a fázisban, hogy
közbeszerzést indítsanak, de a tervek itt vannak, elkérhetők és megnézhetők.

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 szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

8/2020. (I. 22.) határozata

a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Veszprém Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának átfogó felülvizsgálata „tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.

8

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

5. A
helyi
menetrend
szerinti
közösségi
közlekedés
közszolgáltatási szerződésének a megkötése a V-Busz
Veszprémi Közlekedési Kft-vel
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megjegyezte, hogy az előterjesztésben a
kötbér alapos részletezése jelenik meg. Nevezetesen hogy mikor, milyen esetben kell
fizetni az Önkormányzatnak. Erről az előző évi megállapodásokban is szó volt. A
kérdése az, hogy a 2019. évben volt-e rá precedens, hogy kötbért kellett fizetni. Volte olyan Önkormányzati ellenőrzés, aminek során kiderült, hogy kell fizetni kötbért?
Pálinkás Norbert a V-BUSZ Kft képviselője válaszában kifejtette, hogy eddig még
kötbérfizetésre nem került sor, de az elszámolás még nem készült el.
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 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

9/2020. (I. 22.) határozata
„A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási
szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta ” A helyi menetrend szerinti közösségi

közlekedés közszolgáltatási szerződésének a megkötése a V-Busz Veszprémi
Közlekedési Kft-vel „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 6. napirendi pont tárgyalását

6. A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjához kapcsolódó támogatási igény
benyújtása és előzetes kötelezettségvállalás a veszprémi
stadion területén található sportcsarnok belső felújítása
érdekében
Előterjesztő: 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 szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

10/2020. (I. 22.) határozata
„A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Programjához kapcsolódó támogatási igény benyújtása és előzetes
kötelezettségvállalás a veszprémi stadion területén található
sportcsarnok belső felújítása érdekében” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta ” A Magyar Kézilabda Szövetség Országos

Tornaterem Felújítási Programjához kapcsolódó támogatási igény benyújtása és
előzetes kötelezettségvállalás a veszprémi stadion területén található sportcsarnok
belső felújítása 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 7. napirendi pont tárgyalását
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7. Döntés a Veszprém, belterület 304, 305 és 307 helyrajzi
számú
ingatlanok
telekalakításáról
a
veszprémi
vár
akadálymentes megközelítését szolgáló várlift beruházás
megvalósítása érdekében
Előterjesztő: 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

11/2020. (I. 22.) határozata
a „Döntés a Veszprém, belterület 304, 305 és 307 helyrajzi számú
ingatlanok telekalakításáról a veszprémi vár akadálymentes
megközelítését szolgáló várlift beruházás megvalósítása érdekében”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a Veszprém, belterület 304, 305 és

307 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításáról a veszprémi vár akadálymentes
megközelítését szolgáló várlift beruházás megvalósítása 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 8. napirendi pont tárgyalását

8. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról
Előterjesztő: Bázsa Botond Lehel a Társulás elnöke
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megjegyezte, hogy a beszámolónak van egy
olyan pontja, ami a közgyűlésen biztosan érdeklődést fog majd kiváltani. Eléggé
fontos jelentőségű társadalmi esemény zajlott heteken keresztül a városban.
Nevezetesen az, hogy a demonstrálók tárgyalásokat kezdeményeztek arról, hogy a
Királyszentistváni lerakó, illetve hulladékkezelő működésével kapcsolatosan bizonyos
feltételek változzanak meg. Igaz, hogy ennek megtárgyalása nem a Bizottság dolga,
majd a közgyűlésen részletesen napirendre kerül. Itt elsősorban pénzügyi
szempontból nézik az előterjesztést. Ezzel kapcsolatosan viszont aggasztónak tartja
azt, hogy elég jelentős tartozások vannak a szolgáltató részéről a Társulás felé. A
kifizetések évek óta lassan és nehezen történnek meg.
Brányi Mária alpolgármester az előző megjegyzés első részéhez kívánt hozzászólni.
Úgy gondolja, külön kell választani a Társulás szerepét és a Királyszentistváni
hulladék kezelésével és műkötetésével kapcsolatos problémát. A Társulás 158
település önkormányzata megbízásából lát el feladatot. Helyet kellett találnia a
hulladék lerakónak, a működéshez kapcsolatos feltételeket kellett biztosítania.
Véleménye szerint az üzemeltetéssel kapcsolatos problémák nem a Társulás
problémái. Európai Uniós forrásból finanszírozták a létesítményt, a Társulás pedig
minden évben beszámolt a működéséről, feladatait teljesítette. Ha valakiknek nem
tetszik a lerakó működése, úgy azt az összes 158 település polgármesterén számon
lehetne kérni. A Társulás végzi a saját feladatát, a lerakót nem üzemelteti, a műszaki
paramétereit nem határozza meg, nem ellenőrzi, a bérleti díjat kellene beszednie.
Nem célja, hogy ellehetetlenítse 158 település hulladék lerakását. Kompromisszumos
megoldást próbál keresni. Talán rossz volt a helyszín kiválasztása, ami 2004-ben
vagy 2005-ben történt meg. A működtetést kormányzati és szakmai előírások
határozzák meg. Van működési engedély, amit hatósági ellenőrzések után adtak
meg. Az pedig természetes, hogy egy hulladéklerakó körül vannak kellemetlen
szagok.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kiemelte, hogy ez egy részletes beszámoló,
ami nagy terjedelemben foglalkozik ezzel a témával is. Jelen esetben voltak olyan
részletezések, amiből kiderül, hogy a beszállított hulladék mennyiségen kellett
változtatni, de Veszprém város változatlanul szállít a lerakóba. A beszámolóból
részletesen ki kellene derülni, hogy a demonstráció miatt a működtetéssel
kapcsolatosan milyen változások várhatóak. Az előterjesztőnek számolni kell azzal,
hogy e téma a nyilvánosságot is érdekli. Nem csak számszaki és pénzügyi
szempontból kell vizsgálni egy beszámolót. Nem vitatkozni kíván erről, de a
véleményének hangot ad.
Brányi Mária alpolgármester javasolja, hogy ebben a témában külön beszámolót
kellene kérni az ÉBH-tól. Azt kár elvitatni, hogy az ország egyik legkorszerűbb
leválogatója működik itt. A jelenlegi szabályoknak – melyek lehet, hogy nem minden
esetben a legjobbak – megfelelően. Sok helyen a kommunális hulladékot
előválogatás nélkül rakják le olyan területekre, ahol ezáltal súlyos környezeti károkat
okoznak.
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A települések kompenzációt kapnak, annak idején is tudták, hogy légvonalban közel
lesz hozzájuk a lerakó, de a helyszínválasztást mégsem fellebbezték meg.
Évente több millió forint kerül kifizetésre kompenzáció címén nekik.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke szerint a helyzet ennél sokkal komplikáltabb,
amit nem itt fognak megvitatni. Nyáron a több napig tartó tüzet mindenki láthatta,
tapasztalták a környező települések annak káros következményeit, onnantól máshogy
gondolkodtak erről a dologról.
Kórosi Tibor a Bizottság tagja szerint rendkívül rendezett, összeszedett, szakmailag
alátámasztott a beszámoló. A Pénzügyi Bizottság hatásköre és jogköre az, hogy a
beszámoló pénzügyi részével foglalkozzon, ne pedig azzal, hogy ki, mikor és hol
demonstrált. A kintlévőségek behajtásáról a Társulás gondoskodni fog. Jómaga a
beszámolót szakmai oldalról kiválónak és elfogadhatónak minősíti.
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

12/2020. (I. 22.) határozata
a „Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Beszámoló az Észak-Balatoni Térség

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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Ezek után Katanics Sándor a Bizottság elnöke megadta a szót Molnár Ernőnek, aki az
alábbi észrevételt tette:
Molnár Ernő Lokálpatrióta: fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a Haszkovó
lakótelepen 3510 lakás betöltötte építésének 45. évét. Véleménye szerinte ott komoly
problémák lesznek a közeljövőben. Kéri az Önkormányzattól e problémával való
foglalkozást.

A bejelentés tudomásul vétele után Katanics Sándor a Bizottság elnöke megköszönte
a részvételt, majd a nyilvános ülést 15,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
a Bizottság alelnöke
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