JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2020.augusztus 18-án 09,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy termében
Jelen vannak:
Katanics Sándor
Kovács Áron Zoltán
Dr. Strenner Zoltán
Pálinkás Roland
Takács László Szilárd
Kórosi Tibor

a Bizottság elnöke
a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Brányi Mária
Dr. Dancs Judit
Fazekas Ildikó
Dr. Lohonyai Bernadett
Dr. Józsa Tamás
Fábián József
Pálinkás Norbert
Pap Andrásné

alpolgármester
jegyző
irodavezető
csoportvezető
kabinetfőnök,irodavezető
VEINSZOL igazgatója
V-Busz Kft ügyvezető igazgató
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 Kerekes Miklós, aki előzetesen
bejelentette távolmaradását.
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
egyhangúlag meghozta a következő határozatot

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

35/2020. (VIII. 18.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. augusztus 18-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében
történő módosításáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

2. Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű
(Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről

Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke a napirendi pontok tárgyalása előtt megadta
a szót Dr. Dancs Judit jegyző asszonynak
Dr. Dancs Judit jegyző bemutatta a jelenlevőknek Dr. Lohonyai Bernadettet, a
Közgyűlési csoport új vezetőjét. A jövőben ő végzi az előterjesztések
törvényességét, valamint a Bizottság ülésein helyettesíti a jegyzőt.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 1. napirendi pont tárgyalását
1. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében
történő módosításáról
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke úgy látja, hogy megtakarítási szándék is van
az előterjesztésben. A járvány miatt egy hosszú, nehéz időszak után van mindenki,
emiatt máshogy alakult a tervezés és a megvalósítás. 2020. március 13-tól a diákok
nem jártak iskolába, valamint az utaslétszám is jelentősen csökkenhetett, így
tanszüneti menetrendre kellet áttérni. A fertőtlenítés és a maszkhasználat miatt
többletköltségeket vállalt be a V-Busz. Egy áttekintést szeretne látni a Kft. jelenlegi
költségvetési helyzetéről, amiből látszik, hogy ez az időszak hogyan hatott rá.
Pálinkás Norbert ügyvezető igazgató válaszában kifejtette, hogy a Felügyelő
Bizottságnak 2020.08.31-ig kell elkészíteni az I. féléves beszámolót. Ez tartalmazni
fogja a járványhatás miatti bevétel és kiadásváltozásokat, a következő hónapokra a
prognózist, valamint azt, hogy miként alakult az eredmény. A beszámolóhoz
kapcsolatos folyamatokat végig kell vinni, utána természetesen megismerhető lesz.
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 6 tagja 5 igen szavazat és 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

36/2020. (VIII. 18.) határozata
a „Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel megkötött
közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében
történő módosításáról” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési

Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződésnek a menetrend változtatás érdekében
történő módosításáról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.

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

Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű
(Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
Előterjesztő:

Porga Gyula polgármester

Brányi Mária alpolgármester az alábbiakkal egészítette ki az előterjesztést: ez a
felület ad lehetőséget arra, hogy a belvárosi parkoló kínálatot bővíteni lehessen.
Ez fontos a környéken lévő intézmények, valamint a városba érkezők számára
egyaránt. Régóta tervezett fejlesztésre kerül itt sor.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke szintén fontos lépésnek tartja a területen a
parkolás megoldását. Erre szükség van a kórházban dolgozók és a látogatók miatt
is. Reméli, hogy a parkolóház pár éven belül meg fog épülni. Így a nagyobb
férőhely miatt a parkolás mielőbb biztosítva lesz.
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 6 tagja 6 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

37/2020. (VIII. 18.) határozata
a „Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett parkoló” megnevezésű
(Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről” tárgyú
előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ” Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, „kivett

parkoló” megnevezésű (Vérellátó parkoló) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről„ tárgyú előterjesztést. A
Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó jelű határozati javaslat elfogadását.
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Katanics Sándor a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt, majd a nyilvános ülést
09,11 perckor bezárta.

K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
a Bizottság alelnöke
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