JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2020.szeptember 16-án 14,30 órai kezdettel megtartott 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
Kerekes Miklós

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

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Hegedűs Barbara
Fazekas Ildikó
Horváthné Csere Anikó
Dr. Lohonyai Bernadett
Dr. Józsa Tamás
Angyal Éva
Prém József
Kovács Judit
Gericsné dr. Nagy Andrea
Bodor Barbara
Kugler Gyula
Radács Attila
Lamos Péter
Pap Andrásné

alpolgármester
irodavezető
csoportvezető
csoportvezető
kabinetfőnök,irodavezető
irodavezető
irodavezető
csoportvezető
jogtanácsos
kulturális ügyintéző
Bakonykarszt Zrt képviselője
Bakonykarszt Zrt képviselője
Veszprém-Balaton 2023 Kft képviselője
jegyzőkönyvvezető

Katanics Sándor a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 fő jelen van, így a Bizottság
határozatképes.
Katanics Sándor a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a
napirend elfogadásáról.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

38/2020. (IX. 16.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. szeptember 16-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a 2020. szeptember 16-i ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1. Döntés
Veszprémi
Intézményi
Szolgáltató
intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Szervezet

Előterjesztő: Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
2. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.
I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
3. Döntés
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
4. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.
(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
B) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról
C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
takarítási
feladataival
kapcsolatos
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
D) Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
F) Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
G) Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2021-2023. évek közötti
fenntartási és működési költségeihez kapcsolódó előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról
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Előterjesztő: Porga Gyula polgármester [A)-B) és G) pontok]
dr. Dancs Judit jegyző [C) pont]
Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke [D) E) F) pont]
5.

Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztési Kft.
törzstőkéjének megemeléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6.

Döntés a Kulturális negyed elnevezésű projekt tárgyában a TOP6.3.2-16-VP1-2018-00001
azonosítószámú
pályázat
visszavonásáról, a támogatási szerződéstől való elállásról és a
pályázat ismételt beadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

7. Döntés a közétkeztetés közfeladat
helyiségek haszonkölcsönbe adásáról

ellátásához

szükséges

Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
8. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó
gördülő fejlesztési terv módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
9. Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
10. Egyebek

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 1. napirendi pont tárgyalását,
amely a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörű előterjesztése

1. Döntés Veszprémi Intézményi Szolgáltató
intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Szervezet

Előterjesztő: Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
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Az előterjesztés 1. pontjával kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó 1. sz. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

39/2020. (IX. 16.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
pályázatának kiírásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága – átruházott hatáskörben – a Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet magasabb vezetői beosztásának ellátására az alábbi
pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
igazgató (magasabb vezető) beosztás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.), a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet igazgatói
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3
hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti
munkakör az iskolai végzettség és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2021. január 1-től
2025. december 31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.
Az intézmény tevékenységi köre:
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A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv fő feladata többek között, hogy ellátja az alapító
okiratában felsorolt – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési
szervek (pénzügyi, számviteli, munkaügyi) gazdálkodási és adminisztrációs, – egyes
intézményekben – a takarítási, diákétkeztetési feladatokat.
A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet jogszabályban meghatározott
közfeladata:
1. Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása
az óvodák, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, a
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény,
„Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, az Agóra
Veszprém Kulturális Központ, Kabóca Bábszínház, Művészetek Háza
Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely részére, az intézmények és a
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött Együttműködési
Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben meghatározottak alapján.
2. A Laczkó Dezső Múzeum és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár intézmények
pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása az intézmények és a Veszprémi
Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött együttműködési
megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben meghatározottak alapján.
3. Diákétkeztetés biztosítása Veszprém város közigazgatási területén lévő állami
fenntartású oktatási intézmények esetében.
4. Az Önkormányzat által szervezett nyári táboroztatási feladatok ellátása.
5. Portaszolgálat, valamint takarítási tevékenység végzése.
6. Főzőkonyha működtetése.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott
feladatok ellátása. Az irányító szerv felügyelete és ellenőrzése mellett
önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat
szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati
tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért,
valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
- felelős az intézmény gazdálkodásáért,
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- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
-

-

magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
iskolai végzettség: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés
egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat
5 éves pénzügyi és/vagy számviteli szakmai gyakorlat
regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt., valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok:
-

-

motivációs levél
fényképes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi
alkalmasságáról
a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása
esetén a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt
megszünteti
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő
tárgyalást kéri-e vagy sem
a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre
kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap
Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21.
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A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban,
„Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”
megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros
tér
9.)
részére,
valamint
elektronikusan
(pdf
formátumban)
a
fazekas.ildiko@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája: 8200
Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-133; 88/549-136.
A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő
21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a közgyűlés dönt a pályázati határidő
lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a
vezetői megbízásról.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-től
tölthető be.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételéről a
-

személyügyi központ internetes oldalán (kozigallas.gov.hu);
az Önkormányzat honlapján (veszprem.hu);
a Veszprémi 7 Napban.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat
személyügyi központ internetes oldalán, az Önkormányzat honlapján és a Veszprémi
7 Napban történő közzétételéről, valamint pályázati felhívás megjelentetéséről a
Veszprém Megyei Naplóban arra vonatkozóan, hogy pályázatot tett közzé a
személyügyi központ internetes oldalán, az Önkormányzat honlapján és a Veszprémi
7 Napban.
Határidő:

2020. szeptember 30.

Felelős:

dr. Dancs Judit jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Kovács Judit csoportvezető
Az előterjesztés 2. pontjával kapcsolatban megválasztásra kerültek a VEINSZOL
intézményvezetői pályázatok értékelését végző bíráló bizottság tagjai az alábbiak
szerint:
1. Katanics Sándor a Bizottság elnöke
2. Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja
3. Pálinkás Roland a Bizottság tagja
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4. Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető
5. Kovács Judit Személyzeti csoportvezető
Az előterjesztés 2. pontjával kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel,
így a Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az
előterjesztéssel és az előterjesztéshez tartozó 2. sz. határozati javaslattal
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

40/2020. (IX. 16.) határozata
a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
pályázatok értékelését végző bíráló bizottság létrehozásáról
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése előírásainak
megfelelően a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok értékelésére
szakmai-szakértői bizottságot hoz létre.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a bizottság tagösszetételét a következők szerint
határozza meg.
1. Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
2. Dr. Strenner Zoltán a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja
3. Pálinkás Roland a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagja
4. Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető
5. Kovács Judit személyzeti csoportvezető
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3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága felkéri a bizottság elnökét, hogy döntésről értesítse a
szakmai-szakértői bizottság tagjait.
Határidő: 2020. október 21.
Felelős:

Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Pap Andrásné bizottsági referens
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2. napirendi pont tárgyalását

2.
Tájékoztató
Veszprém
Megyei
Jogú
Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Város

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Fazekas Ildikó Pénzügyi irodavezető az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,
hogy a járványhelyzet miatti bevétel kiesések és költség növekedések ellenére a
költségvetés egyensúlyát tartani tudták. Likviditási problémák nem merültek fel,
valamint a folyószámla hitelkeretből sem volt szükség lehívásra.

Az előterjesztés tájékoztató, így döntést nem igényelt.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását

3.

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Prém József, Adó irodavezető elmondta, hogy a helyi adókról szóló törvény
módosult. 2020. július 15-től a törvény hatálya alól kikerültek a reklámhordozók.
Ezen jogszabályváltozás miatt van szükség a rendelet módosítására. Ez éves
szinten 14 millió forint bevétel-kiesést jelent.
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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
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

41/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről”
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet módosítás elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/A. napirendi pont tárgyalását

4.

A)
Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.
(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

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 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
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42/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelete módosításáról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó A. jelű rendelet módosítás elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/B. napirendi pont tárgyalását

4.B)
Döntés
az
Önkormányzat
vagyonbiztosításával
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról
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 B. jelű határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

43/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásáról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési
Bizottsága
megtárgyalta
a
”Döntés
az
Önkormányzat

vagyonbiztosításával

kapcsolatos

előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról”
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 4/C. napirendi pont tárgyalását

4. C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke fontosnak tartja, hogy a jelenlegi járványügyi
helyzetben nagy odafigyeléssel történjen meg a köztisztasági feladatok elvégzése.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó C. jelű határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

44/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
takarítási feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó C.
jelű határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/D. napirendi pont tárgyalását

4. D) Döntés az alapellátási
működtetésével
kapcsolatos
kötelezettségvállalásról
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központi orvosi ügyelet
előzetes
pénzügyi

Előterjesztő: Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke az előző ciklusokhoz képest most jóval
magasabbnak tartja az előterjesztésben szereplő összeget. Emiatt a közgyűlésre
részletes kimutatást kér az elmúlt időszakokat érintő pénzügyi kötelezettség
vállalások alakulásáról. Meglepő, hogy mekkora összeget kell a városnak
kigazdálkodni ahhoz, hogy az orvosi ügyelet működőképes legyen.
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 D. 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

45/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés az alapellátási központi orvosi

ügyelet működtetésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„
tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó D. jelű határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/E. napirendi pont tárgyalását

4.
E)
Döntés a 2021. évi köztemetések költségével
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
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 E. jelű határozati javaslattal kapcsolatban.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

46/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a 2021. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a 2021. évi köztemetések
költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó E. jelű határozati javaslat

elfogadását.

Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/F. napirendi pont tárgyalását

4. F) Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
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 F. jelű határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

47/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a 2021. évi szünidei
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról „ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
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megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó F. jelű határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/G. napirendi pont tárgyalását

4. G)
Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2021-2023.
évek közötti fenntartási és működési költségeihez kapcsolódó
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
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 G. jelű 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

48/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya 2021-2023. évek közötti
fenntartási és működési költségeihez kapcsolódó előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya

2021-2023. évek közötti fenntartási és működési költségeihez kapcsolódó előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó G.
jelű határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 5. napirendi pont tárgyalását

5. Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztési
Kft. törzstőkéjének megemeléséről
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
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

49/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztési Kft.
törzstőkéjének megemeléséről„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém 2030 Műszaki
Infrastruktúra Fejlesztési Kft. törzstőkéjének megemeléséről„ tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 6. napirendi pont tárgyalását

6. Döntés a Kulturális negyed elnevezésű projekt tárgyában a
TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001
azonosítószámú
pályázat
visszavonásáról, a támogatási szerződéstől való elállásról és a
pályázat ismételt beadásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja szükségesnek tartotta a korábbi pályázat
visszavonását, valamint egy új pályázat benyújtását, mivel az eredetileg elnyert
1.600.000.000 forint pályázati összeg az illetékes minisztérium jóváhagyásával
szinte megduplázódhat. A Kulturális negyed elnevezésű projekt szerinte ugyanolyan
sikeres lehet, mint a Kolostorok és Kertek beruházás volt. Így megújulhat a
Püspökkert, az Erzsébet liget és sétány is.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke viszont nem tartja szerencsésnek most a
változtatást. A jelenlegi komoly gazdasági helyzetben egy biztosan elnyert
pályázatot bizonytalanra cserélni szerinte nem a legmegfelelőbb. Az építőiparban is
komoly inflációval kell számolni. Ha a forrást megnyeri a város, az természetesen
nagyon jó lesz.
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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

50/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a Kulturális negyed elnevezésű projekt tárgyában a TOP-6.3.216-VP1-2018-00001 azonosítószámú pályázat visszavonásáról, a
támogatási szerződéstől való elállásról és a pályázat ismételt beadásáról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Kulturális negyed elnevezésű

projekt tárgyában a TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 azonosítószámú pályázat
visszavonásáról, a támogatási szerződéstől való elállásról és a pályázat ismételt
beadásáról„ 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

7. Döntés a közétkeztetés közfeladat ellátásához szükséges
helyiségek haszonkölcsönbe adásáról
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 szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

51/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a közétkeztetés közfeladat ellátásához szükséges
helyiségek haszonkölcsönbe adásáról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a közétkeztetés közfeladat
ellátásához szükséges helyiségek haszonkölcsönbe adásáról„ 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. Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére
vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Bizottság tagja arról érdeklődött, hogy a vírushelyzettel
kapcsolatban a szennyvíz vizsgálata során mik a legfrissebb információk.
Kugler Gyula, a Bakonykarszt Zrt képviselője válaszában kifejtette, hogy erről
nekik nincs információjuk, mivel ők csak mintákat szolgáltatnak. A veszprémi és az
ajkai telephelyről szállítják el a mintákat folyamatosan két szervezethez. Azonban
tájékoztatást a vizsgálatok eredményéről nekik nem jeleznek vissza.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke ajánlott egy honlapot, ahol folyamatosan
figyelemmel lehet kísérni a szennyvízben fellelhető örökítő anyag változását területi
bontásban. A Járási Hivatal is ezt a linket ajánlotta, mikor korábban érdeklődött
nálunk az örökítő anyaggal kapcsolatban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

52/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó
gördülő fejlesztési terv módosításáról„ tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a veszprémi víziközmű rendszer
fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításáról„ tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását

9. Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke szerint az alapítványnak szánt 500.000,- Ft
összegű támogatás jó helyre kerül. Mivel ismeri az alapítvány munkáját, több
rendezvényükön is volt már, így egyetért a támogatásukkal.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

53/2020. (IX. 16.) határozata
a ”Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés
jóváhagyásáról„ tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Brusznyai Árpád Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság
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javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
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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