JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2020. október 21-én 14,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
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Dr. Dénes Zsuzsanna
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Katanics Sándor a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 fő jelen van, így a Bizottság
határozatképes.

Ezt követően kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 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

54/2020. (X. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága

a

39/2020.

(IX.16.)

és

a

40/2020.

(IX.16.)

határozatainak

végrehajtásáról szóló jelentéseket tudomásul veszi.
/A jelentés aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke tájékoztatta a
Bizottságot egy sürgősségi indítvány beérkezéséről.
A sürgősségi indítvány tárgya: Döntés együttműködési
jóváhagyásáról a Veszprém Városi Tőkealap létrehozása tárgyában

megállapodás

A sürgősséget Porga Gyula polgármester kezdeményezte.
Elsőként ennek a napirendre vételét kell megtárgyalni.
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

55/2020. (X. 21.) határozata
„Döntés együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém Városi
Tőkealap létrehozása tárgyában” című sürgősségi indítvány
napirendre vételéről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága elfogadta a „Döntés együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a
Veszprém Városi Tőkealap létrehozása tárgyában” című előterjesztés sürgősséggel
történő tárgyalását.
/Az indítvány aláírt példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Bizottság
tagjait, hogy szavazzanak az eredeti napirend elfogadásáról azzal a kitétellel, hogy a
sürgősségi indítvány is tárgyalásra kerül.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

56/2020. (X. 21.) határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. október 21-i ülésének
napirendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el,
kiegészítve a sürgősségi indítvánnyal:
1. Döntés együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém
Városi Tőkealap létrehozása tárgyában
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról
C) Döntés Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi
közútjainak,
járdáinak
és
úthoz
tartozó
műtárgyainak
fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
D) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
használatában
lévő
nyomatkészítő
eszközök
bérletét
és
üzemeltetését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

3

E) Döntés adatvédelmi szolgáltatás beszerzését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester [A), B), C) pont]
dr. Dancs Judit jegyző [D) és E) pont]
3. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének
rendjéről,
a
fizetendő
térítési
díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
4. A) Döntés az ebrendészeti feladatok külső szolgáltatóval történő
ellátásáról
2021.
évben
és
az
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
B)
Döntés
ebrendészeti
feladat-ellátási
szerződések
megszüntetéséről
Balatonalmádi,
Nemesvámos
és
Szentgál
településekkel
Az előterjesztés előadója: Hegedűs Barbara alpolgármester
5. Döntés
a
Veszprémi
Tankerületi
Központtal
megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról a Magyar Labdarúgó
Szövetség pályaépítési program keretében megépülő műfüves
futballpályák létesítéséhez kapcsolódóan
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
6. Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában és a
Csolnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében lévő „kivett parkoló”
megnevezésű
(Vérellátó
parkoló)
ingatlan
vagyonkezelési
szerződésének a jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém 5729/22 és 5729/23 hrsz-ú, természetben a
Komakút tér mögött elhelyezkedő, a Magyar Állam tulajdonában álló
közterületi ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
igényléséről
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

8. A) Döntés a „VKSZ” Zrt. tulajdonában álló Veszprém 1965/11/B
hrsz-ú, természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám melletti
ingatlan adásvételi szerződésének és földhasználati jogot alapító
szerződésnek jóváhagyásáról a Modern Városok Programban
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megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló
beruházással kapcsolatban
B) Döntés a Veszprém 3057/77 és 3057/78 hrsz-ú, természetben a
Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikum és a
Kálvin János park ingatlanok telekalakításáról a Modern Városok
Programban megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására
irányuló beruházással kapcsolatban
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

9. A) Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Veszprém 2142 hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan bérbe
vételéről
B) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
használatába kerülő Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a
Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan albérletbe adásáról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
10. Döntés a Veszprém 0393 hrsz-ú, természetben az Aradi Vértanúk
útja és a külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő
önkormányzati ingatlan változási vázrajzának a jóváhagyásáról és a
telekalakítást követően kialakuló Veszprém 0393/1 és 0393/3
hrsz.-ú ingatlan mint termőföld végleges más célú hasznosításának
kezdeményezéséről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
11. Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése”
című (GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a veszprémi vár
akadálymentes megközelítését biztosító várlift – támogatási
szerződésének a módosításáról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
12. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP
6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívása alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és
Uszoda energetikai megújítása tárgyú pályázat támogatási
szerződésének a megszüntetéséről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
13. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és
Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2020-2024. évekre vonatkozóan a
városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában
kötött
szolgáltatásvásárlási
szerződés
módosításának
jóváhagyásáról
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Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
14. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi
Petőfi
Színház
között
létrejött
közreműködői
megállapodás módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kabóca
Bábszínház
között
létrejött
közreműködői
megállapodás
módosításáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
15. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi
tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
16. Egyebek
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke javasolja a
sürgősségi indítvány tárgyalását.

1.

Döntés együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a
Veszprém Városi Tőkealap létrehozása tárgyában

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke sajnálattal jegyezte
meg, hogy az előterjesztés nagy terjedelmű, fontos döntést igénylő anyag, ezért
nem szerencsés, hogy csak 1 nap maradt az átnézésére. Ennek ellenére a cél
támogatandó.
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, hogy az előterjesztésben
mindent leírtak, így azt kiegészíteni nem kívánja. A szándék megfogalmazását
tartalmazza.
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
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Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

57/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Veszprém
Városi Tőkealap létrehozása tárgyában” című előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról a Veszprém Városi Tőkealap létrehozása tárgyában” című
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megkérte a Bizottság tagjait, járuljanak
hozzá kettő napirend pont megtárgyalásának előre vételéhez. Mivel külső
szervezetek képviselői is megjelentek, így az őket érintő előterjesztéseket szeretné
először tárgyalni. A bizottsági tagoknak ez ellen kifogásuk nem volt.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 14. napirendi pont tárgyalását.

14. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői
megállapodás módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Kabóca Bábszínház között létrejött közreműködői
megállapodás módosításáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 14/A) napirendi pont
tárgyalását.
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
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

58/2020. (X. 21.) határozata
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a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői megállapodás
módosításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata és a Veszprémi Petőfi Színház között létrejött közreműködői
megállapodás módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó A)
határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 14/B) napirendi pont tárgyalását

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

59/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kabóca
Bábszínház között létrejött közreműködői megállapodás
módosításáról” tárgyú előterjesztésről

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

Önkormányzata és a Kabóca Bábszínház között létrejött közreműködői
megállapodás módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B)
határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 15. napirendi pont tárgyalását.

15. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019.
évi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
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Katanics Sándor, a Bizottság elnöke arról érdeklődött, hogy az idősotthont miként
érinti a jelenlegi járványhelyzet.
Győri Piroska intézményvezető válaszában kifejtette, hogy az intézményük tavasz
óta folyamatosan kapcsolatban van a népegészségügyi hatóságokkal, a szakképzett
dolgozóik minden esetben az érvényben lévő protokoll szerint járnak el. Mindent
megtesznek azért, hogy ebben a nehéz helyzetben minél kevesebb veszteséggel
tudjanak megbirkózni. Mindannyian nagyon nehezen viselik a bezártságot, az idős
gondozottakat ez mentálisan nagyon megviseli. Főként beteg, idős, elesett emberek
laknak az otthonban. A szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke ebben a nehéz helyzetben sok erőt és
kitartást kívánt a munkájukhoz, ami egyébként sem könnyű.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem merült fel, így a
Bizottság elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és
az előterjesztéshez tartozó Határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

60/2020. (X. 21.) határozata
a „Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi
tevékenységéről ” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Beszámoló a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2019. évi tevékenységéről” 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.

2.A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.
(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásokról
C) Döntés Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi
fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos előzetes
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közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak pénzügyi
kötelezettségvállalásról
D) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérletét
és
üzemeltetését
érintő
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
E) Döntés adatvédelmi szolgáltatás beszerzését
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

érintő

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester [A), B), C) pont]
dr. Dancs Judit jegyző [D) és E) pont]
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2/A) napirendi pont tárgyalását
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 5 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

61/2020. (X. 21.) határozata
a„ Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2020. évi költségvetéséről 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 költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez
tartozó rendeletmódosítás megalkotását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2/B) napirendi pont tárgyalását.
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
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

62/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásokról” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a veszprémi óvodák működését
érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról„ 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 a 2/C) napirendi pont tárgyalását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő összeg
nagyságát vitatja. A problémák megoldására szerinte ennyi pénz nem lesz elég.
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, hogy ezen összeg elsősorban a
téli időjárás okozta kátyúk kijavítására szolgál. Az utak, járdák felújításra fognak
kerülni, ide tartoznak a nagyfelületű útjavítások is. A felújításoknak nem ez lesz az
összes forrása.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke megjegyezte, hogy Gyulafirátót és Kádárta
tekintetében is jó lenne, ha megtörténnének az útfelújítások, kátyúk kijavítása.
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

63/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi

közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával
és karbantartásával kapcsolatos előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém város önkormányzati
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bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak
fenntartásával
és
karbantartásával
kapcsolatos
előzetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó C)
határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2/D) napirendi pont tárgyalását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

64/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérletét és üzemeltetését
érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés Veszprém Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérletét és
üzemeltetését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó D) határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 2/E) napirendi pont tárgyalását.
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.
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

65/2020. (X. 21.) határozata
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a „Döntés adatvédelmi szolgáltatás beszerzését érintő előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú
Költségvetési Bizottsága

Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
megtárgyalta a ”Döntés adatvédelmi szolgáltatás
beszerzését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztést.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az
előterjesztéshez tartozó E) határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotásáról
Az előterjesztés előadója: 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 rendelet megalkotásával 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

66/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
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megalkotásáról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó rendelet
megalkotását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4. napirendi pont tárgyalását.

4. A) Döntés az ebrendészeti feladatok külső szolgáltatóval
történő ellátásáról 2021. évben és az előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
B) Döntés ebrendészeti feladat-ellátási szerződések
megszüntetéséről Balatonalmádi, Nemesvámos és Szentgál
településekkel
Az előterjesztés előadója: Hegedűs Barbara alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/A) napirendi pont tárgyalását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy jó az
együttműködés az alapítvánnyal, reméli, hogy a jövőben sikerül megoldást találni
ezen feladatok elvégzésére.
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

67/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés az ebrendészeti feladatok külső szolgáltatóval történő
ellátásáról 2021. évben és az előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról”
tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés az ebrendészeti feladatok külső

szolgáltatóval történő ellátásáról 2021. évben és az előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 4/B) napirendi pont tárgyalását.
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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

68/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés ebrendészeti feladat-ellátási szerződések megszüntetéséről
Balatonalmádi, Nemesvámos és Szentgál településekkel” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés ebrendészeti feladat-ellátási

szerződések megszüntetéséről Balatonalmádi, Nemesvámos és Szentgál
településekkel„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja az 5. napirendi pont tárgyalását.

5. Döntés a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról a Magyar Labdarúgó
Szövetség pályaépítési program keretében megépülő műfüves
futballpályák létesítéséhez kapcsolódóan
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Brányi Mária alpolgármester hozzászólásában kifejtette, hogy három oktatási
intézményben fognak a műfüves pályák megépülni, melyeket a szerződés
értelmében az oktatási idők után az óvodások számára is látogathatóvá lehet tenni.
A mindennapi testnevelés bevezetése miatt is fontos ez a beruházás. Főként a
Kossuth iskola tekintetében lesz kiemelkedő jelentőségű, mert ott elég szűkösek a
lehetőségek. Jelentős forrásokat kap ehhez a város. A három létesítmény bekerülési
költségéhez viszonyítva kevés önerőt kell mozgósítani. A műfüves pályák
fenntartásával kapcsolatban a városban már van elég tapasztalat, ezért úgy
gondolja, hogy a jövőbeni karbantartásuk sem fog problémát okozni.
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.
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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

69/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési
szerződés módosításáról a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési
program keretében megépülő műfüves futballpályák létesítéséhez
kapcsolódóan” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprémi Tankerületi

Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról a Magyar Labdarúgó
Szövetség pályaépítési program keretében megépülő műfüves futballpályák
létesítéséhez kapcsolódóan„ 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 Veszprém 4796 hrsz-ú, a Magyar Állam
tulajdonában és a Csolnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében
lévő „kivett parkoló” megnevezésű (Vérellátó parkoló) ingatlan
vagyonkezelési szerződésének a jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke hozzátette, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa rendezvényeinek megkezdéséig jó lenne, ha ez a beruházás
megvalósulna.
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
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70/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában és a
Csolnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében lévő „kivett parkoló”
megnevezésű (Vérellátó parkoló) ingatlan vagyonkezelési szerződésének
a jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém 4796 hrsz-ú, a Magyar

Állam tulajdonában és a Csolnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében lévő „kivett
parkoló” megnevezésű (Vérellátó parkoló) ingatlan vagyonkezelési szerződésének a
jóváhagyásáról„ 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 Veszprém 5729/22 és 5729/23 hrsz-ú,
természetben a Komakút tér mögött elhelyezkedő, a Magyar
Állam tulajdonában álló közterületi ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának igényléséről
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel, így a Bizottság
elnöke kérte a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást az előterjesztéssel és az
előterjesztéshez tartozó Határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazat mellett
egyhangúlag meghozta a következő határozatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

71/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprém 5729/22 és 5729/23 hrsz-ú, természetben a
Komakút tér mögött elhelyezkedő, a Magyar Állam tulajdonában álló
közterületi ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
igényléséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém 5729/22 és 5729/23

hrsz-ú, természetben a Komakút tér mögött elhelyezkedő, a Magyar Állam
tulajdonában álló közterületi ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
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igényléséről„ 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. A) Döntés a „VKSZ” Zrt. tulajdonában álló Veszprém
1965/11/B hrsz-ú, természetben a Veszprém, Házgyári út 1.
szám
melletti
ingatlan
adásvételi
szerződésének
és
földhasználati jogot alapító szerződésnek jóváhagyásáról a
Modern Városok Programban megvalósuló Veszprémi Iparos
Park kialakítására irányuló beruházással kapcsolatban
B) Döntés a Veszprém 3057/77 és 3057/78 hrsz-ú,
természetben a Veszprémi Szakképzési Centrum JendrassikVenesz Technikum és a Kálvin János park ingatlanok
telekalakításáról a Modern Városok Programban megvalósuló
Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással
kapcsolatban
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 8/A) napirendi pont tárgyalását.
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

72/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a „VKSZ” Zrt. tulajdonában álló Veszprém 1965/11/B hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám melletti ingatlan
adásvételi szerződésének és földhasználati jogot alapító szerződésnek
jóváhagyásáról a Modern Városok Programban megvalósuló Veszprémi
Iparos Park kialakítására irányuló beruházással kapcsolatban” tárgyú
előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a „VKSZ” Zrt. tulajdonában álló

Veszprém 1965/11/B hrsz-ú, természetben a Veszprém, Házgyári út 1. szám
melletti ingatlan adásvételi szerződésének és földhasználati jogot alapító
szerződésnek jóváhagyásáról a Modern Városok Programban megvalósuló
Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással kapcsolatban „ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó A) határozati javaslat elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 8/B) napirendi pont tárgyalását.
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

73/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprém 3057/77 és 3057/78 hrsz-ú, természetben a
Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikum és a
Kálvin János park ingatlanok telekalakításáról a Modern Városok
Programban megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló
beruházással kapcsolatban” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém 3057/77 és 3057/78

hrsz-ú, természetben a Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz
Technikum és a Kálvin János park ingatlanok telekalakításáról a Modern Városok
Programban megvalósuló Veszprémi Iparos Park kialakítására irányuló beruházással
kapcsolatban„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó B) határozati javaslat
elfogadását.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 9. napirendi pont tárgyalását.

9. A) Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Veszprém 2142
hrsz-ú, természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti
ingatlan bérbe vételéről
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B) Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
használatába kerülő Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a
Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan albérletbe
adásáról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 9/A) napirendi pont tárgyalását.
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

74/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Veszprém 2142 hrsz-ú,
természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan bérbe
vételéről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő

Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan
bérbe vételéről„ 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/B) napirendi pont tárgyalását
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

75/2020. (X. 21.) határozata
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a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata használatába kerülő
Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Jutasi út 26. szám
alatti ingatlan albérletbe adásáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata használatába kerülő Veszprém 2142 hrsz-ú, természetben a
Veszprém, Jutasi út 26. szám alatti ingatlan albérletbe 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 10. napirendi pont tárgyalását.

10. Döntés a Veszprém 0393 hrsz-ú, természetben az Aradi
Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött
elhelyezkedő önkormányzati ingatlan változási vázrajzának a
jóváhagyásáról és a telekalakítást követően kialakuló
Veszprém 0393/1 és 0393/3 hrsz.-ú ingatlan mint termőföld
végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester véleménye szerint ez egy országos mintaprojekt lesz.
A Vackoló Egyesülettől az állatvédelmi feladatok átkerülnek az itt megépülő
létesítménybe.
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke szerint egy megyei jogú városhoz méltó
elképzelés ez, reméli a gyors megvalósulását. A mostani feltételrendszernél egy
sokkal jobbat kell megvalósítani. De úgy gondolja, hogy önerőből az Önkormányzat
ezt nem tudja megvalósítani.
Brányi Mária alpolgármester úgy véli, hogy a megfelelő források rendelkezésre
fognak állni.
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

76/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprém 0393 hrsz-ú, természetben az Aradi Vértanúk útja és a
külső körgyűrű találkozása mögött elhelyezkedő önkormányzati ingatlan
változási vázrajzának a jóváhagyásáról és a telekalakítást követően
kialakuló Veszprém 0393/1 és 0393/3 hrsz.-ú ingatlan mint termőföld
végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprém 0393 hrsz-ú,

természetben az Aradi Vértanúk útja és a külső körgyűrű találkozása mögött
elhelyezkedő önkormányzati ingatlan változási vázrajzának a jóváhagyásáról és a
telekalakítást követően kialakuló Veszprém 0393/1 és 0393/3 hrsz.-ú ingatlan, mint
termőföld végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről„ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 11. napirendi pont tárgyalását.

11. Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának
fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a
veszprémi vár akadálymentes megközelítését biztosító várlift
– támogatási szerződésének a módosításáról
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester kiegészítésként hozzátette, hogy
akadálymentesítésen kívül minden egyéb eleme a beruházásnak megvalósul.

az

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

77/2020. (X. 21.) határozata
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a „Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című
(GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a veszprémi vár akadálymentes
megközelítését biztosító várlift – támogatási szerződésének a
módosításáról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a „Veszprém kulturális turisztikai

kínálatának fejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17 jelű) pályázat – a veszprémi vár
akadálymentes megközelítését biztosító várlift – támogatási szerződésének a
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 12. napirendi pont tárgyalását.

12. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című felhívása alapján támogatott Március 15.
utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása tárgyú
pályázat támogatási szerződésének a megszüntetéséről
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke érdeklődött arról, hogy ebben az
önkormányzati ciklusban előkerülhet-e még ezen korszerűsítés kérdése, vagy
lemondanak róla véglegesen.
Brányi Mária alpolgármester válaszában kifejtette, hogy sajnos nem tudják
finanszírozni ezt a beruházást a jelenlegi feltételrendszer mellett. Az évente
elvégeztetett piackutatási adatok alapján olyan magas összegre lenne szükség,
melynek előteremtése nem biztosított. Ennek a korszerűsítésnek csak egy
szegmensére lehet uniós pályázatot igénybe venni, ez pedig az energetikai
megújítás. Mivel ez több mint 40 éves épület, így ezen felül a közösségi terek, a
medencetér és a gépészeti rész is felújításra szorulna. Ezek jelen számításaik szerint
1,2-1,3 milliárd forint önrészbe kerülnének. Amíg a beruházásnál csak egy forrásra
tudnak támaszkodni, addig ez nem lesz elég a kivitelezéshez.
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
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78/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 6.5.116 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívása
alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai
megújítása tárgyú pályázat támogatási szerződésének a
megszüntetéséről” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Terület- és Településfejlesztési

Operatív Program TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című felhívása alapján támogatott Március 15. utcai Sportcsarnok és
Uszoda energetikai megújítása tárgyú pályázat támogatási szerződésének a
megszüntetéséről„ tárgyú előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke javasolja a 13. napirendi pont tárgyalását.

13. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és
Kulturális
Szolgáltató
Kft-vel
a
2020-2024.
évekre
vonatkozóan a városi nagyrendezvények előkészítése és
lebonyolítása tárgyában kötött szolgáltatásvásárlási szerződés
módosításának jóváhagyásáról
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Katanics Sándor, a Bizottság elnöke szomorúságának adott hangot az elmaradt
rendezvényekkel kapcsolatban. Jelen helyzetre való tekintettel az előterjesztésben a
szilveszteri rendezvény is csak kérdőjelesen szerepel. Mindenkinek nagyon
hiányoztak a járvány miatt elmaradt rendezvények.
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

79/2020. (X. 21.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális
Szolgáltató Kft-vel a 2020-2024. évekre vonatkozóan a városi
nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában kötött
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szolgáltatásvásárlási szerződés módosításának jóváhagyásáról” tárgyú
előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Veszprémi Programiroda

Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2020-2024. évekre
vonatkozóan a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában
kötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításának jóváhagyásáról„ tárgyú
előterjesztést. A Bizottság 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
15,13 órakor bezárta.

K.m.f.

Katanics Sándor
a Bizottság elnöke

Kovács Áron Zoltán
a Bizottság alelnöke
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