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Illés Zoltán
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a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Brányi Mária
dr. Kónya Norbert
dr. Dancs Judit
Fazekas Ildikó
Horváthné Csere Anikó
Durmics Zsuzsanna
Kovács Zoltán
Lendvai-Frikkel Attila
Hetyeiné Bors Ildikó

alpolgármester
csoportvezető
csoportvezető
irodavezető
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irodavezető
irodavezető
„VESZOL” Kft. ügyvezető
vagyongazdálkodási referens

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a Bizottság tagjait és a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 6 tagja jelen
van, Kovács Rajmund a Bizottság alelnöke előzetesen jelezte távolmaradását, a
Bizottság határozatképes.
Napirend előtt, mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, szavazásra bocsájtja a
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
16/2020. (II.20.) határozata
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a
11/2020.(I.23.), 10/2020.(I.23.) számú bizottsági határozat végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.
A Bizottság a 117/2019.(VI.20.) határozat határidejét meghosszabbítja.
Felelős:

„VKSZ” Zrt.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős:

„VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

2020. március 31.

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat. Két dolgot szeretne ezzel kapcsolatban mondani, tegnapelőtt jött ki egy
módosítás a 4-es napirendi ponthoz, és a 7-es napirendi ponthoz ma reggel érkezett
meg az értékbecslés, melyet a Pénzügyi Bizottsági ülésen hiányoltak.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a napirendeket.
Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozza a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
17/2020. (II.20.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2020. február 20-i ülésének napirendjéről
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:
2. A)
B)

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

évi

Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról

Előadó:
3.

Porga Gyula polgármester

Porga Gyula polgármester

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:

Brányi Mária alpolgármester
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4. 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:
5. A) A Csarnok Kft-vel
megszüntetése

Porga Gyula polgármester
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:
6.

Porga Gyula polgármester

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:

7.

Porga Gyula polgármester

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

Egyebek
Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére
álltak:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2019.
évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó:

Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó rendelet módosítását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
18/2020.(II.20.) határozata
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása”
című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlés felé az előterjesztéshez
tartozó, 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítását.
2. A) Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2020.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

évi

B) Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
Előadó:

Porga Gyula polgármester

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása?
Fazekas Ildikó, irodavezető: A költségvetés megalkotásakor több szempontot is
figyelembe vettek. Elsőként azt, hogy teljesíthető bevételeket tervezzenek, ennek
érdekében az adóbevételeket és az ingatlanértékesítésből származó bevételeket is
csak a várhatóan teljesülő mértékben határozták meg. Másik fő szempont volt, hogy
biztosítsák a zavartalan működés feltételeit, illetve hogy törvényi kötelezettségeiknek
is eleget tudjanak tenni. Beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum
miatti változás, a közalkalmazottak cafetéria juttatásának emelése, illetve az
élelmezési és energiaköltségek növekedése. Mindemellett biztosítják a forrást a városi
rendezvényekre, a kultúra és sport támogatására, illetve a nyugdíjas, civil és ifjúsági
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szervezetek részére is. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében 3 milliárd
forint támogatást várnak, melyet mind bevételi, mind kiadási oldalra beterveztek. A
kiadások között 60,2 %-ot képviselnek a fejlesztési kiadások, amely elsősorban a
Területi Operatív Program, Modern Városok Program, illetve az Európa Kulturális
Fővárosa program keretében megvalósuló beruházásokat, fejlesztéseket jelenti.
Emellett az Önkormányzat saját forrásból is tervezett beruházásokat, és felújításokat.
Ennek a kiegészítéséhez 2020-ban 149 millió 800 ezer forint hitel felvételét javasolják,
melyet nagy részben a nagyfelületű útépítésre, járdafelújításokra, kertvárosi utcák
felújítására, illetve kisebb eszközbeszerzésekre kívánnak fordítani. Általános
tartalékban több, mint 177 millió forintot helyeztek a 2020-as költségvetésbe, az előre
nem várható események bekövetkezésére biztosítják ezzel a fedezetet.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Köszöni az összefoglalót, két gondolatot
szeretne hozzáfűzni. A költségvetés elkészítése egy nagyon komoly politikai döntés
Ennek az a lényege, hogy a városvezetés hova szeretné tenni a hangsúlyt, mi az, amit
preferál, és mi az, amit kevésbé. Nagyon nehéz. Nem lehet sohasem jó költségvetést
csinálni, csak elfogadhatót. Szeretné megköszönni az egész hivatalnak, hogy sok
segítséget adtak a városvezetésnek, a két alpolgármesternek, polgármester úrnak,
mert ők viszik ezt a terhet. Annak ellenére, hogy a törvény kimondja, hogy a
költségvetés felelőse a képviselőtestület, a végrehajtás azonban az ő feladatuk. A
végrehajtásban viszont a polgármester és a városvezetés vesz részt. Mégegyszer
szeretné megköszönni, hogy egy ilyen nehéz helyzetben egy elfogadható költségvetést
sikerült összeállítani. Várja a kérdéseket, illetve észrevételeket.
Illés Zoltán, a bizottság tagja: Egy rövid kérdést szeretne feltenni. Az 5-ös napirendi
pont előterjesztésében olvasható, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 2019-ben
500 millió, 2020-ban 5 milliárdos támogatást biztosít az Európa Kulturális Fővárosához
kapcsolódóan. Ugyanakkor ez a költségvetésben 3 milliárddal szerepel.
Fazekas Ildikó, irodavezető: Maga a keret 2020-ban valóban 5 milliárd forint, ebből
a támogatási szerződést az önkormányzat 3 milliárd forint értékben fogja 2020-ban
megkötni. A másik 2 milliárd forintról pedig a 2023 Zrt-vel fog a szerződés megkötésre
kerülni.
Brányi Mária, alpolgármester: Konkrétan ezt annyival egészítené ki, hogy a
programalapot fogja kezelni a 2023 Zrt., és annak az előkészítési munkáinak a
finanszírozása kerül hozzájuk. Az infrastruktúra fejlesztési-beruházási alaphoz
forrásokat kell biztosítani, ezeket az ügyeket intézik és diszponálják, de természetesen
utána, a 2023 Zrt. által küldött anyag szerint is látható, hogy többségi tulajdonosok,
ezért minden rálátásuk megvan arra, hogy a forrás felhasználása abba az irányba
történjen, amit fontosnak gondolnak. Ez az egyik, a másik pedig, még a bizottsági
Elnök Úr előző gondolataihoz szeretne csatlakozni. Biztosan lehet mindig egyre jobb
költségvetést készíteni, de azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a költségvetés
biztonságosan finanszírozza az önkormányzat és intézményei működését, és a
kötelező feladatok ellátására a források rendelkezésre állnak. Ezen túlmutatóan
fejlesztési, beruházási kiadásokat, amelyek a város gyarapodását szolgálják, ezeket
most nemcsak az önkormányzati költségvetés finanszírozza, hanem külső, állami
forrást is igénybe tudnak venni. A feladataikat megosztották a 2023-as Európa
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Kulturális Fővárosa programra való készülés jegyében, már bizonyos feladatokat azért
helyeznek ki céghez, hogy a jelenlegi rendezvényeik, programjaik magasabb
színvonalon, bővebb tartalommal tudjanak megvalósításra kerülni. Azt mindenképpen
fontosnak tarja, hogy helytállnak, tehát minden kötelező feladatukat, és minden olyan
korábban magukra mért szabadon választott feladatot is változatlanul tud a városi
költségvetés finanszírozni. Ami pedig külön üzenete ennek az idei évi költségvetésnek,
az a Zöld Város Program gondolata köré fogalmazódik meg, mert a tavaly
szeptemberben elfogadott zöldstratégia megvalósítását elkezdik. Ami azt jelenti, hogy
részben szabályozási területeket kialakítják, illetve azokat a vállalásokat, amelyeket a
tavalyi zöldstratégiában ütemezetten jelenítettek meg, ezek végrehajtása elindul.
Részben önkormányzati költségvetés finanszírozásán belül, részben a 2023 Zrt-vel való
együttműködésben. Egy már magasabb szintű, több partner bevonására is lehetőséget
adó forrás kihelyezése. Azt gondolja, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos
üzenet. Konkrét példát is mond. A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság ma
délelőtt tárgyalta a fás szárú növények védelméről és kivágásáról és pótlásáról szóló
rendeletet, amit majd a Közigazgatási Hivatal fog szakmailag felülbírálni, de
szakmailag a Bizottság alkalmasnak találta az anyagot. Várhatóan ez jövő hónapban
fog közgyűlés elé kerülni. A több, mint 350 különleges fás növény egyedállományát
ma egy cédrus ültetésével bővítették, egy lakossági felajánlás segítségét igénybe
véve. A zöld sarok már hetek óta, hónapok óta működik. Kutyafuttatót alakítanak ki,
és azokon a típusú működtetési átalakításokban, amire tavaly kötelezettséget vállaltak
a „VKSZ” Zrt-vel együttműködve, mind pedig a 2023 Zrt-vel együttműködve, elindítják
a munkát. Azt gondolja, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mert egyre többet lehet
hallani a klímaváltozással szemben való felkészülésről, az ő feladatuk az, hogy
hosszútávon jól élhető Veszprémet alakítsanak ki, és örökítsenek át az utódaiknak. Ez
a költségvetés ezeknek a gondolatoknak a tükrében készült. Ez fontos üzenete az
anyagnak.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Köszöni a kiegészítést. Egy gondolatot
szeretne hozzátenni. Ennek a költségvetésnek két fontos része van, egyrészt az
üzemeltetés, másrészt a fejlesztés. Az arányok nagyon érdekesek, 40 % üzemeltetés,
és 60 % fejlesztés. Nemcsak működtetnek valamit, hanem mindig mennek előre.
Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta az A) előterjesztéshez tartozó A) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
19/2020.(II.20.) határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést. A
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Bizottság javasolja a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó A) határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta az A) előterjesztéshez tartozó rendelet megalkotását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
20/2020.(II.20.) határozata
a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó, 2020. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
21/2020.(II.20.) határozata
könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés könyvvizsgálói pályázat kiírásáról” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlés felé a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati
javaslat elfogadását.
3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:

Brányi Mária alpolgármester

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása?
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Brányi Mária, alpolgármester: A bizottsági anyagok kiküldése után még végeztek
néhány számítást. Ennek fényében a közgyűlésen kicsit más számadatokat fog
javasolni. A költségelven bérbe adott lakások esetében a következő évre, 2021-re 20
%-os emelést fog javasolni az anyagban szereplő 10 % helyett. Ezért azért tartották
célszerűnek, hogy már most beépítsék, ez az idei számítások alapján, amit kalkuláltak,
ez reálisnak tűnik. A jövő évet nyugodtan el lehet ennek az anyagnak a birtokában
indítani, nem kell újra visszahozni tárgyalásra. A piaci alapon bérbe adott lakások
esetében a jövő évben 30 %-os emelésre tenne javaslatot, és az idei árnak is a
módosítására. Itt a módosítás abból adódik, hogy jelen pillanatban az épület havi
üzemeltetési költségét nem terhelték át a lakbérekre. Szeretné, ha beleterhelnék a
piaci alapon történő bérbeadás esetében. Itt felemelkedne az összeg, tudja is
mondani. A bizottsági ülés előtt egyeztette a „VESZOL” Kft. ügyvezetőjével, aki
egyetértett és elfogadhatónak tartotta a javaslatot. Ez azt jelenti, hogy a piaci alapú
bérlakásoknál az anyagban szereplő ár helyett 961 forint lenne a m2 ár. Próba kontroll
számításokat végeztek még, amelynek az adatai nem érkeztek be a múlt hét péntek
előtt, ezért inkább a biztosat mondták. Egy összehasonlító adat, amely idei mérés, ma
Veszprémben magánpiacon bérbe adott ingatlan négyzetméter ára 1662 -2400 forint
között mozog. Így sem érik el az 1000 forintot. Ezért mondja azt, hogy jövőre 30 %kal még emelhető, és még akkor sem lenne ez drasztikus. A szociálisnál nem tudja,
hogy lesz-e változás, erre az idei évre nem tett javaslatot. A szociális helyzet alapján
bérbe adott lakásoknál még egy kis türelmet kér.
Pontos előkészítő munkát végzett a „VESZOL”, megyei jogú városokkal összehasonlító
adatokat is figyelembe vesznek. Azt szeretné kérni, hogy ezekkel a számadatokkal
szavazzon a Bizottság. A költségvetés készítésénél döntötték el, hogy ebbe az irányba
elmozdulnak. A közgyűlés elé már teljes, változtatott anyag kerül.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás,
kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó
rendelet módosítását az ismertetett kiegészítéssel.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
22/2020.(II.20.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről,
és elidegenítéséről 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta „Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó, az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről
23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását.
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4. 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

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az A) előterjesztéshez tartozó
rendelet módosítását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
23/2020.(II.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó rendelet módosítását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a B) előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
24/2020.(II.20.) határozata
a képviselői keretről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a képviselői keretről” című előterjesztést. A
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Bizottság javasolja a Közgyűlés felé a B) előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a C) előterjesztéshez tartozó rendelet módosítását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
25/2020.(II.20.) határozata
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta „A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlés felé a C) előterjesztéshez
tartozó, civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítását.
5. A)

A Csarnok Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés
megszüntetése

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

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta az A) előterjesztéshez tartozó A) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
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26/2020.(II.20.) határozata
a „Csarnok” Kft-vel, mint szolgáltatóval létrejött szolgáltatási szerződés
megszüntetése tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta az „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” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A) határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
27/2020.(II.20.) határozata
a „Csarnok” Veszprém Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és
Kommunikációs Kft-nek a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel beolvadás útján
történő egyesüléséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta az „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” című előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlés felé a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a C) előterjesztéshez tartozó C/1) határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
28/2020.(II.20.) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő
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részvényvásárlásról az alaptőke megemelésének az érdekében és állásfoglalás
jóváhagyása új igazgatósági tag megválasztásáról” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlés felé a C) előterjesztéshez tartozó C/1)
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a C) előterjesztéshez tartozó C/2) határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
29/2020.(II.20.) határozata
állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. igazgatósági tagjának
megválasztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő
részvényvásárlásról az alaptőke megemelésének az érdekében és állásfoglalás
jóváhagyása új igazgatósági tag megválasztásáról” című előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlés felé a C) előterjesztéshez tartozó C/2)
határozati javaslat elfogadását.
6. 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

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta az A) előterjesztéshez tartozó A) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
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30/2020.(II.20.) határozata
A "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi
közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta „A Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit
Kft. beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási feladatok
2019. évi ellátásáról” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlés felé
az A) előterjesztéshez tartozó A) határozati javaslat elfogadását.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett,
szavazásra bocsátotta a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
31/2020.(II.20.) határozata
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kittenberger Kálmán
Növény és Vadaspark Nonprofit Kft. között megkötött támogatási szerződés
felülvizsgálatáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. között megkötött
támogatási szerződés felülvizsgálata” című előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlés felé a B) előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat elfogadását.
7. 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

Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mai napon reggel megkapták a hivatalos értékbecslést.
Illés Zoltán, a bizottság tagja: Szeretné kérdezni, hogy van-e eltérés az értékbecslés
és az anyagban szereplő összeg között?
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Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság elnöke: Az értékbecslésben szereplő összeg 126
millió forint + ÁFA. Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem
érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
32/2020.(II.20.) határozata
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
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
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 Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
Ezt követően Dr. Strenner Zoltán, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést
14.35 órakor bezárta.
K.m.f.
Dr. Strenner Zoltán
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
Tulajdonosi Bizottság tagja
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