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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2020.február 19-én 14,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
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VESZOL Kft
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Lokálpatrióta
jegyzőkönyvvezető

Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, így a
Bizottság határozatképes. A hiányzó Bizottsági tag Dr. Strenner Zoltán.
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Bizottság
tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 6 tagja 6 igen szavazat mellett
egyhangúan meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

13/2020. (II. 19.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. február 19-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Költségvetési Bizottsága a jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

és

1. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2019.
évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
2. A)
B)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

évi

Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentése
Előadó: Porga Gyula polgármester és dr. Mohos Gábor jegyző
4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
5. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
B) Döntés a képviselői keretről
C) A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
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6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
8. A) A Csarnok Kft-vel
megszüntetése

megkötött

szolgáltatásvásárlási

szerződés

B) Előzetes döntés és állásfoglalás jóváhagyása a Csarnok Kft-nek a
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-be való beolvadásáról a Csarnok Kft.
általános jogutódlással történő megszüntetése érdekében
C) Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlásról
az alaptőke megemelésének az érdekében és állásfoglalás
jóváhagyása új igazgatósági tag megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
9.

A) A Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft.
beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási
feladatok 2019. évi ellátásáról
B) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. között megkötött
támogatási szerződés felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Vételi ajánlat jóváhagyása a Veszprém, belterület 726/1 hrsz-ú –
természetben a Dózsa György utca 34. szám - alatt található kivett
kutatóintézet és udvar megnevezési ingatlan megvásárlása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester
11. Döntés a 2020. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester
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12. Az
Alkohol-Drogsegély
Ambulancia
Egyesület
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2019. évben

beszámolója

a

Előadó: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök
13. Tájékoztató a
elszámolásáról

képviselők

és

külső

szakértők

tiszteletdíjának

Előadó: Katanics Sándor elnök

14. Egyebek

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

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Fazekas Ildikó pénzügyi irodavezető tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a
könyvvizsgálói jelentésnek még csak a tervezete áll rendelkezésre, a véglegesen
aláírt példányát még nem kapta meg a pénzügyi iroda. De a tervezet szerint a
könyvvizsgáló rendeletalkotásra alkalmasnak találta a költségvetés módosítását.
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 rendeletmódosítással kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 6 tagja 4 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

14/2020. (II. 19.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása” tárgyú előterjesztésről

4

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

Önkormányzata 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.
Az ülés kezdetekor hiányzó Dr. Strenner Zoltán bizottsági tag 14.34
perckor megérkezett, így a bizottság 7 taggal folytatta a napirendi pontok
tárgyalását.

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

2. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B)

Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Fazekas Ildikó pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetés összeállítása
során fontos szempont volt, hogy az idei évben is teljesíthető bevételeket
tervezzenek, melyek biztosítják a zavartalan működés feltételeit. Az adóbevételeket a
tavalyi évhez képest szerényebb mértékben, 180 millió forinttal emelték meg. A
parkolás díjak emelése várhatóan nettó 35 millió forint többletbevételt eredményez.
Ingatlanértékesítésből 190 millió forint bevételt várnak. Az idei évben is jelentős
forrást igényel a helyi közösségi közlekedés biztosítása, melynek tervezése a tavalyi
tényadatok alapján történt. Itt a működési kiadások mellett az autóbuszok
megvásárlására is kellett fedezetet teremteni, ez éves szinten 480 millió forintot
jelent. Így viszont a járművek a társaság saját tulajdonába kerültek. Az Európa
Kulturális Fővárosa program keretében 3 milliárd forinttámogatás várnak. Ezt az
összeget bevételi és kiadási oldalra is beállították a költségvetésbe. Ebben az évben
is fedezetet biztosítanak kulturális rendezvényekre, támogatást adnak nyugdíjas
szervezeteknek és oktatási intézményeknek is. Beépült a költségvetésbe a
minimálbér és a garantált bérminimum miatti többletkiadás, valamint a
közalkalmazottak részére a cafetéria emelkedése miatti többletköltség is. A
gyermekétkeztetés terén 7,4 %-os élelmezési költségnövekedéssel és 10%-os térítési
díjnövekedéssel számoltak. A 2020. évi költségvetésben energia áremelkedéssel is
terveztek, ami éves szinten több mint 100 millió forintos többletkiadást jelent. A
kiadások között 60,2 %-ot képviselnek a fejlesztési kiadások. Ezek elsősorban a
Területi Operatív programhoz, a Modern Városok programhoz illetve az Európa
Kulturális fővárosa programhoz kapcsolódik. Emellett az önkormányzat saját forrása
terhére is terveztek beruházásokat, illetve fejlesztéseket. Ennek a forrásnak a
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kiegészítésére 2020-ban 149 millió 800 ezer forint összegű beruházási hitel felvételét
javasolják. Kiadási oldalon ezen felül általános tartalékba több mint 177 millió forintot
helyeztek az év közben előre nem látható kiadások fedezetére.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke arról érdeklődött, hogy a költségvetésben több
helyen szerepelnek olyan adatok, tételek,- például a táblázatos részben-, melyeknek a
részletezése nem látható. Ezekről pontosabb, részletesebb információt a közgyűlésig
kapnak-e a képviselők. Többek között az Európa Kulturális Fővárosa programban
infrastruktúrafejlesztésre 2020-ban közel 2 milliárdos összeg van megjelölve. Ez
bővebben mit tartalmaz. Gondol továbbá olyanra is, hogy egy 10 millió forintos
kamera telepítése van tervezve, ha ez megvalósul, az a város mely részén kerül
kihelyezésre. Jelentős tételként szerepel a költségvetésben a nagyfelületű útjavítások,
járdák
felújítása.
Ennek
részletes
ismertetője
megkapható-e.
Most az önkormányzati működésben megjelentek a civil pályázat főösszege mellett a
civil szervezetek is. Itt milyen feladatok és konkrét célok kerülnek megjelölésre.
Példaként említette, hogy a Virágzó Veszprém Egyesületnek 2,55 millió forintos
támogatás, a Lokálpatrióták a Városért Egyesületnek 850 ezer forintos támogatás, a
Közösség Kádártáért Egyesületnek 2,55 millió forintos támogatás van tervezve. Lehete tudni azt, hogy milyen feladatokra kapják ezeket az összegeket. Miért nem a civil
pályázat részeként kapják ezeket a pénzeket.
Fazekas Ildikó pénzügyi irodavezető válaszában kifejtette, hogy ahol keretszámok
vannak beállítva a költségvetésbe, arról érdemben nem tud választ adni. Az Európa
Kulturális Fővárosa programmal kapcsolatba ahol ki vannak részletezve a sorok, ott
egyértelmű, hogy milyen célokra fordítják az összegeket. Ellenben ahol összesített
sorok szerepelnek, arról konkrét tájékoztatás a pénzügyi iroda nem tud adni.
Kovács Zoltán irodavezető a kamera kihelyezéssel kapcsolatban elmondta, hogy
minden évben helyeznek ki kamerákat. Az idei kihelyezést az Európa Kulturális
Fővárosa pályázat keretében kívánják megvalósítani. Az ő véleményük, elképzelésük
figyelembe vételével bővítenék a már meglévő rendszert. Pontos helyszínek még
nincsenek. Az útfelújítási csomaggal kapcsolatban elmondta, hogy van már javaslat,
de nincs még végleges döntés.
Brányi Mária alpolgármester költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
zöldstratégia megvalósítását hangsúlyosan képviseli. Több olyan elemet indítanak el,
amelyekről tavaly döntöttek, hogy az idei évben szabálykereteket fognak létrehozni.
Környezetvédelmi és zöld gondolkodás tükröződik a költségvetésben, többek között a
klímaváltozás hatásai elleni fellépés gondolata. A különböző beavatkozások
különböző forrásokból vannak finanszírozva, részben saját költségvetésből, részben a
VKSZ Zrt által ellátott feladatokkal, részben az Európa Kulturális Fővárosa program
keretében. Ez mindenképpen pozitív üzenete az idei évi költségvetésnek. Az a
szándékuk, eltökéltségük, ami még 2007/2008-ban indult, amikor még szinte az
országban elsőként az energiastratégiát megalkották és elfogadták, az a mai napig is
jelen van a városban.
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Ezek után minden jelen levőt invitált, hogy aki tud, vegyen részt a másnapi 12 órakor
megtartandó libanoni cédrusfa ültetésén. Egy lakossági felajánlás keretében kapták a
növényt, mely a MC Donald’s épület melletti körfogalomnál kerül elültetésre.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kiemelte, hogy 20 millió forintos tétel szerepel
oktatási alapban. Az előző évben a kapott támogatásnál közel 4 millió forinttal
kevesebb összeget tudtak elkölteni az intézmények. Az intézményvezetők jelezték
felé, hogy nehézkessé teszi a támogatások felhasználását, hogy azokat közvetlenül a
Tankerület kapja meg. Sokszor a támogatások év végére érnek az intézményekhez,
így nem mindig tudják azt olyan dolgokra elkölteni, amik számukra fontosak
lennének. Véleménye szerint, ahol intézményi alapítványok működnek, ott azoknak
kellene adni a támogatásokat. Az iskolai alapítványokban is vannak döntéshozók,
nem egyvalaki dönt a fontosabb kérdésekben. Jobban tudják, mire van szüksége az
iskolának, így jobban hasznosulhatna az idei évben betervezett 20 millió
forinttámogatás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást
2020.évi költségvetésről szóló bizottsági véleményről, mely az ülés előtt a tagok
részére kiosztásra 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

15/2020. (II. 19.) határozata

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának véleménye
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetét és a
következő véleményt alakította ki:
1. A 2020. évben az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú
támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el
a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.
2. A szociális alapszolgáltatások és szakellátások területén a támogatás elve nem
változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából,

7

valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja
a feladat ellátásához biztosított forrást. A bölcsődei ellátás területén szintén a
feladatalapú a támogatás.
3. 2020. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Az
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014.
(XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása alapján 2015. szeptember
1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában
térítésmentesen étkezhetnek
4. A központi költségvetés 2020. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék
kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére versenyképesebbé tétele
érdekében. Emellett a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében
foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez is.
5. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatási rendszere is megváltozott. Esetükben az támogatás
összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.
6. A 2017. évtől változtatott forrásszabályozás értelmében, ha az „elvárt bevétel” és
a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok ellátásához biztosított állami
támogatás különbözete az Önkormányzat szempontjából pozitív előjelű, akkor
szolidaritási hozzájárulást kell (differenciáltan) fizetni az Önkormányzatnak.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében ez az összeg 2020.évben
394.879 e Ft.
7. Veszprém Megyei Jogú Város 2020. évre (finanszírozási bevételek nélkül) számított
bevétele 23.478.871 e Ft, mely 26,1%-kal magasabb a 2019. évi eredeti
költségvetési előirányzatnál, a növekedés nagyobb részt a pályázati források és
egyéb fejlesztési támogatások eltérő szintjének az eredménye.
8. Pozitív eleme a költségvetésnek:
-

A 2020. évi költségvetés tartalmaz kulturális egyesületek, állatvédő
egyesületek, közoktatási intézmények részére pályázati lehetőséget, hogy
magasabb színvonalon végezhessék tevékenységüket.

-

A nyugdíjas szervezetek számára a
rendezvényeik és működésük fedezetét.

-

A közalkalmazottak cafeteria juttatása 8.500Ft/hó/fő összegre emelkedik.

-

2020 évben is jelentős terhet ró a város költségvetésére a helyi közösségi
közlekedés ellátása. A működési kiadásokon felül az autóbuszok megvásárlása
480 millió forint pluszforrást igényel.

-

Az Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül megítélt 3 Mrd forint
terhére különböző kulturális programok, beruházások, fejlesztések várhatóak.

megítélt támogatás

biztosítja

a

8. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felhívja a figyelmet, a működési kiadások
felülvizsgálatára, mert már 2020.évben is csak a finanszírozási bevételek
igénybevételével lehetett az egyensúlyt megteremteni.
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9 .Az elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében 2020.évben is szükséges
fejlesztési hitelt igénybe venni, melynek mértéke a jogszabályi feltételeknek is
megfelel és közgazdaságilag is elfogadható, a visszafizetési kötelezettségeket
tekintve.
Mindezeket figyelembe véve a költségvetés fokozott
lehetőséget biztosít egy kiegyensúlyozott gazdálkodásra.

odafigyelés

mellett

10. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy a 2020.
évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások figyelembevételével,
az előírásoknak megfelelően került beterjesztésre.
Veszprém, 2020. február 19.

/Katanics Sándor a Bizottság elnöke által aláírt bizottsági vélemény a jegyzőkönyv
mellékletét képezi./

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
A. jelű 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

16/2020. (II. 19.) határozata
az „ A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A) Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó A.) jelű határozati
javaslat elfogadását.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezettel kapcsolatban, mely a 2020.évi
költségvetésről szól.
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

17/2020. (II. 19.) határozata
a 2020.évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2020.évi költségvetésről szóló rendelettervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
B. jelű 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

18/2020. (II. 19.) határozata
a „ B) Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) Döntés
könyvvizsgálói
pályázat
kiírásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B.) jelű határozati
javaslat elfogadását.
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester és dr. Mohos Gábor jegyző
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke érdeklődött arról, hogy a V-BUSZ Kft-ről miért
csak magában az előterjesztésben van anyag, a mellékletekben pedig nincs.
Véleménye szerint az ellenőrzés részletes anyagát mindenki számára
megismerhetővé kellene tenni.

Dedicsné Bíró Jolán irodavezető jelezte, hogy a mellékletekben csak az intézményi
ellenőrzés összefoglaló anyaga szerepel.

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 6 igen szavazat és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

19/2020. (II. 19.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentése „ tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése „tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 4. napirendi pont tárgyalását
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4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy a Közgyűlésig az anyag egy kicsit
pontosítva lesz, mivel még további számítások készülnek. A piaci alapú bérlakások
esetében a bérleti díjak emelésére fognak javaslatot tenni. A 3 szobás ingatlanok
esetében az előterjesztésben szereplő emelt bérleti díjak is alacsonyabbak, mint a
jelenlegi piaci árak. Ezért elképzelhető, hogy a közgyűlésen szóbeli előterjesztés
keretében egy magasabb bérleti díjról fog javaslatot tenni.
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 rendeletmódosítással 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

20/2020. (II. 19.) határozata
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta ” Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások,

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2010. (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 az 5. napirendi pont tárgyalását
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5. A)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
B) Döntés a képviselői keretről
C) A
civil
szervezeteknek
nyújtható
önkormányzati
támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja érdeklődött arról, hogy a délelőtt
folyamán a képviselők tájékoztatást kaptak, hogy e napirendi pont esetében
változás történt, így az anyag a honlapon cserélve lett. Mi ennek az oka.
Dr. Dancs Judit csoportvezető válaszában jelezte, hogy az érdemi, lényegi
tartalom nem változott, inkább csak formai változtatások történtek. Valamint a
C) rész belső ellenőri javaslatra kiegészült.
Brányi Mária alpolgármester nem érti, hogy a működési kiadásoknak miért kell
az adott évben elszámolásra kerülniük.
Dr. Dancs Judit csoportvezető válaszában kitért rá, hogy eddig is arra
törekedtek, hogy az adott évi támogatások adott évben legyenek elszámolva.
Korábban a választókerületi keret felhasználásnál is október 31-e volt a határidő
amiatt, hogy a költségvetésben adott évben még el tudjanak számolni vele.
Brányi Mária alpolgármester szerint, ha ezt magasabb törvényi kötelezettség
nem szabályozza, akkor az átmeneti rendelkezésben szereplő más költségek
példájára a következő év április hónapjáig történjen meg az elszámolás. Az
egyéni képviselői körzetekben történő felhasználások is ebbe a csoportba kellene,
hogy kerüljenek. A civil közösségek esetében már évek óta az a gyakorlat, hogy
az év utolsó időszakában jutnak a forráshoz, így rövid idő alatt el kell költeniük a
támogatásokat, hogy el tudjanak számolni. Vállalni kellene a hivatal részéről,
hogy a támogatások legalább az év első felében kifizetésre kerüljenek. De ez
eddig nem történt meg. A civil szervezetektől emiatt évek óta negatív
visszajelzések jönnek. Szükségük van a támogatásokra, de így szinte mindent
előre kell finanszírozniuk. Van, aki októberben kapja meg a forrást, de
decemberben már el kell számolnia a felhasználásával. Javasolja, hogy az áprilisi
költségvetés módosításig tolódjon ki az előző évi támogatások felhasználásnak az
elszámolása. Változtatni kell az eddigi gyakorlaton, mert az nem volt jó. A
képviselői keret mindaddig, amíg el nem fogy, felhasználható legyen, akár
november, akár december hóban is. Nem kell gátakat beépíteni a képviselői
források felhasználáshoz.
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 A) jelű rendeletmódosítással kapcsolatban.
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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

21/2020. (II. 19.) határozata
az „ A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.
(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az ” A) Veszprém
Megyei
Jogú
Város

Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása „tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó A) jelű rendelet módosítás elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó B) jelű 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

22/2020. (II. 19.) határozata
a „ B) Döntés a képviselői keretről ” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) Döntés a képviselői keretről” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B) jelű határozati javaslat

elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást
az előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó C) jelű rendeletmódosítással
kapcsolatban
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Brányi Mária alpolgármester javaslatára, mely szerint a közgyűlésig az
előterjesztésben szereplő októberi határidő módosuljon 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

23/2020. (II. 19.) határozata
a „ C) A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” C) A civil szervezeteknek nyújtható

önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó C) jelű rendelet
módosítás elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 6. napirendi pont tárgyalását

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke
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 7 igen szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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24/2020. (II. 19.) határozata
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása ” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendeletmódosítás elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 7. napirendi pont tárgyalását

7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
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 rendeletmódosítással 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

25/2020. (II. 19.) határozata
„A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta” Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
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rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
rendeletmódosítás elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 8. napirendi pont tárgyalását

8. A) A Csarnok Kft-vel
szerződés megszüntetése

megkötött

szolgáltatásvásárlási

B) Előzetes döntés és állásfoglalás jóváhagyása a Csarnok
Kft-nek
a
Veszprém-Balaton
2023
Zrt-be
való
beolvadásáról a Csarnok Kft. általános jogutódlással
történő megszüntetése érdekében
C) Döntés
a
Veszprém-Balaton
2023
Zrt-t
érintő
részvényvásárlásról az alaptőke megemelésének az
érdekében és állásfoglalás jóváhagyása új igazgatósági
tag megválasztásáról
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 A) jelű 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

26/2020. (II. 19.) határozata
az „ A) Csarnok Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés
megszüntetése” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „ A)
a Csarnok Kft-vel megkötött
szolgáltatásvásárlási szerződés megszüntetése „tárgyú előterjesztést. A Bizottság
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javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó A) jelű határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó B) jelű 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

27/2020. (II. 19.) határozata
a „ B) Előzetes döntés és állásfoglalás jóváhagyása a Csarnok Kft-nek a
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-be való beolvadásáról a Csarnok Kft. általános
jogutódlással történő megszüntetése érdekében” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) Előzetes döntés és állásfoglalás

jóváhagyása a Csarnok Kft-nek a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-be való beolvadásáról a
Csarnok Kft. általános jogutódlással történő megszüntetése érdekében „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B) jelű határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó C/1.) jelű 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

28/2020. (II. 19.) határozata
a „C/1.) Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő
részvényvásárlásról az alaptőke megemelésének az érdekében” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” C/1. Döntés a Veszprém-Balaton 2023
Zrt-t érintő részvényvásárlásról az alaptőke megemelésének az érdekében „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
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megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó C/1. jelű határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó C/2.) jelű 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

29/2020. (II. 19.) határozata
a „C/2.) állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt igazgatósági
tagjának megválasztásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” C/2. állásfoglalás a Veszprém-Balaton
2023 Zrt igazgatósági tagjának megválasztásáról „tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó C/2. jelű határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 9. napirendi pont tárgyalását

9. A) A Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit
Kft. beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi
közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról
B) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft.
között megkötött támogatási szerződés felülvizsgálata
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 A) jelű 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

30/2020. (II. 19.) határozata
az „A) A Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft.
beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási
feladatok 2019. évi ellátásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” A) A Kittenberger Kálmán Növény és

Vadaspark Nonprofit Kft. beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi
közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról „tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó A) jelű határozati javaslat elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéshez tartozó B) jelű 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

31/2020. (II. 19.) határozata
a „ B) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. között
megkötött támogatási szerződés felülvizsgálata ” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” B) a Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata és a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft.
között megkötött támogatási szerződés felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó B) jelű határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 10. napirendi pont tárgyalását
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10. Vételi ajánlat jóváhagyása a Veszprém, belterület 726/1
hrsz-ú – természetben a Dózsa György utca 34. szám - alatt
található kivett kutatóintézet és udvar megnevezési ingatlan
megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Kerekes Miklós a Bizottság tagja hiányolta, hogy az előterjesztés anyagához nem
került csatolásra az ingatlan értékéről készült szakértői vélemény.
dr. Kónya Norbert csoportvezető válaszában jelezte, hogy készült szakértői
vélemény mellyel a közgyűlésig az előterjesztés kiegészítésre kerül.
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

32/2020. (II. 19.) határozata
a „Vételi ajánlat jóváhagyása a Veszprém, belterület 726/1 hrsz-ú –
természetben a Dózsa György utca 34. szám - alatt található kivett
kutatóintézet és udvar megnevezési ingatlan megvásárlása tárgyában”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Vételi ajánlat jóváhagyása a Veszprém,

belterület 726/1 hrsz-ú – természetben a Dózsa György utca 34. szám - alatt
található kivett kutatóintézet és udvar megnevezési ingatlan megvásárlása tárgyában
„című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 11. napirendi pont tárgyalását
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11. Döntés a 2020.
elfogadásáról

évi civil keret pályázati kiírásának

Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
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

33/2020. (II. 19.) határozata
a „Döntés a 2020. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a 2020. évi civil keret pályázati
kiírásának elfogadásáról „tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat

elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 12. napirendi pont tárgyalását

12. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója
a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2019. évben
Előterjesztő: Dr. Virányi Anikó Judit egyesületi 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 szavazattal
egyhangúan meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

34/2020. (II. 19.) határozata
„Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a
szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2019. évben” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta” Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2019. évben „tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 13. napirendi pont tárgyalását

14. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának
elszámolásáról
Előterjesztő: Katanics Sándor elnök

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel.
Jelen előterjesztés döntést nem igénylő tájékoztató, melyet a Bizottság elfogadott.
Katanics Sándor a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt, majd a nyilvános ülést
15,30 perckor bezárta.

K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
a Bizottság alelnöke
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