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Porga Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a sajtó képviselıit és a megjelent állampolgárokat. Megállapította,
hogy a 18 képviselıbıl 13 fı jelen van, a közmeghallgatás határozatképes, az ülést
megnyitotta. A közmeghallgatásnak két napirendi pontja van. A napirendek
tárgyalása elıtt el kell fogadniuk a közmeghallgatás napirendjét. A mikrofonok
mőködnek, csak a szavazást kell manuálisan végrehajtani. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a közmeghallgatásról jegyzıkönyv készül, ezért minden felszólaló mondja el
nevét, címét.
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A napirend meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 13 tagja 13 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
384/2013. (XII. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jelen ülésének
napirendjét a következık szerint határozza meg:
1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról
Elıadó: Brányi Mária alpolgármester
2. Közrend, közbiztonság
Elıadó: dr. Ipsits Csaba r. alezredes, kapitányságvezetı
3. Egyebek
Porga Gyula polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elsı napirendi pont keretében Brányi Mária
alpolgármester asszony tart egy rövid tájékoztatót Veszprém környezeti állapotáról,
utána lehet ehhez a témához kérdéseket, véleményeket megfogalmazni.
A 2. napirendi pontjuk a Közrend, közbiztonság. Köszöntötte dr. Ipsits Csaba
rendır alezredes urat. A tájékoztatókat követıen természetesen bármilyen témában
lehet kérdéseket, véleményeket megfogalmazni. Felhívta a jelenlévık figyelmét,
hogy a közmeghallgatáson megjelent a Polgármesteri Hivatal valamennyi
irodavezetıje, így minden kérdésre pontos választ tudnak adni.
1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Brányi Mária alpolgármester:
Prezentáció keretében tájékoztatást adott Veszprém város 2013. évi környezeti
állapotáról. A város környezeti állapota a levegıminıség tekintetében a
megfelelıtıl a kiemelkedı tartományig mozgott. 2013-ban szmogriadót még nem
kellett polgármester úrnak elrendelnie, ami szintén ezt a statisztikai adatot erısíti
meg. A levegıszennyezéssel kapcsolatban több hatósági eljárás folyt a városban.
Három esetben történt kötelezés, egy esetben pedig bírság kiszabására került sor. A
nyári hıségriadók alkalmával a Bakonykarszt Zrt ivóvizet osztott a város több
pontján, így ennek segítségével ezek az extrém magas hımérsékleti adatok könnyen
elviselhetıek voltak. A mért adatokon kívül nagyon sok olyan tényezı van, ami
megalapozza szubjektív értékítéletüket. Ezeket néhány, a témakörhöz illeszkedı
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fejlesztéssel illetve elvégzett munkával illusztrálta. Az elsı nagy témakör a
csapadékvíz elvezetés kérdése, amely a város környezeti állapotát jelentısen
befolyásolja. Ezen a területen a legnagyobb beavatkozásuk 2013-ban a Gyulafirátót
északnyugati városrész csapadékvíz elvezetési problémájának a kezelése. Ehhez egy
jelentıs összegő uniós forrást használtak fel, és decemberben fejezıdtek be a
munkálatok. Az eddig elvégzett munkával még egy teljesen komplett mőszaki
megújításról ugyan nem adhatnak számot, de reményeik szerint az ehhez
kapcsolódó kisebb értékő beavatkozásokat is folytatni tudják a közeljövıben. A
város egyéb területein is voltak csapadékvíz elvezetéséhez köthetı munkák,
amelyek 2014. májusi határidıvel fognak teljes mértékben befejezıdni. A következı
nagy témakör szintén a víziközmőves problémákhoz kapcsolódik, ez pedig a
szennyvízcsatornák, ivóvízcsatornák és csapadékvíz csatornák rekonstrukciós
munkálatainak sora. Ezeket a munkákat a Bakonykarszt Zrt a város különbözı
területein elvégezte, a legtöbb városrészt érintette, és amellyel a város környezeti
minısége fokozatosan javul.
A hulladékgazdálkodás témakörén belül elıször is a köztisztasági feladatokra
szeretne kitérni. Ezen a területen részben az infrastrukturális lehetıségeiket és
kapacitásaikat újították meg, amely azt jelenti, hogy új utcai szemétgyőjtık,
kutyaürülék győjtık kerültek kihelyezésre, illetve a belvárosi rehabilitáció során két
teljesen új konstrukciójú zárt hulladéktároló került kialakításra. Ennek a
folyamatnak is folytatódnia kell az elkövetkezendı idıszakban. Ehhez a
témakörhöz kapcsolódik a szelektív hulladékgyőjtés témaköre, itt is az
tapasztalható, hogy a hulladékgyőjtı szigetek majdnem teljes mértékben megújultak
és a városi igényeket messzemenıen kielégítik. Ebben országos szinten is élenjáró
teljesítményt tudnak bemutatni. Ilyen nagy volumenő szelektív győjtés az ország
más területein nem jellemzı. A hulladékot megfelelı minıségő elıválogatás és
elıkezelés után a királyszentistváni telepre szállítják.
A közlekedés területén is jelentıs fejlesztések történtek. Jelenleg elıkészítés alatt
van az észak-déli fıközlekedési tengely kialakítása. Reményeik szerint jövı év elején
megtörténik a kivitelezı kiválasztása és még a jövı év során birtokba tudják venni
az új útfelületet, amely a Levendula üzletház elıtti szakaszon egy teljesen új
pályatest kialakítását jelenti, parkolókkal, kerékpársávval, gyalogos közlekedési
felületekkel, növénytelepítéssel. Két körforgalmi csomópont kerül kialakításra, és
ezzel a fejlesztéssel a belvárosi közlekedési forgalom újragondolására lesz
lehetıségük. Azon a területen, amely környezetterhelési szempontból az elmúlt
évek során a legkritikusabb szokott lenni, itt tudnak egy jelentıs elırelépést
produkálni azzal, hogy a Hotel elıtti útszakaszról a forgalom egy részét elterelik. A
közlekedési fejlesztések másik nagy csoportja a gyalogos forgalmat szolgálta, mely a
belvárosi rehabilitáció keretében valósult meg. Ezt a projektet mindenki ismeri. A
kerékpárutak fejlesztése kapcsán birtokba vehettek egy több mint 4 km-es szakaszt,
amely már nemcsak a várost, hanem egy nagyobb kiterjedéső várostérséget is
szolgál. A kerékpárút Veszprémet Nemesvámossal köti össze, és biztosítja, hogy
Nemesvámosról még a további nyomvonalakon a Balaton felvidéket is birtokba
vehessék, illetve az onnan érkezıket a városban fogadni tudják. Ennek a
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fejlesztésnek van egy mőszaki kuriózuma, melyet ezúton is mindenki figyelmébe
ajánl. A másik kerékpárút Veszprém – Márkó – Bánd útvonalon halad majd, itt az
elıkészítéseknél tartanak, és bíznak abban, hogy jövıre megindulhat a kivitelezés is.
A Veszprém – Csopak közötti kerékpárút elıkészítése megtörtént, reményeik
szerint, ha forrásokat tudnak nyerni, akkor ez a fejlesztés is még ebben a forrásfelhasználási keretben tud megvalósulni.
Az energiagazdálkodás témakörében rengeteg olyan fejlesztést készítenek elı és
indítanak el, amely a város energia racionalizálásai irányába mutat. Itt említendı
meg a különbözı nyílászárócserék, hıszigetelések, pályázati fejlesztések keretén
belül pedig megjelenik a megújuló energiaforrások felhasználása is. Ennek kapcsán
kiemelendı a Táborállás park 1. szám alatti kivitelezés, mely a jövı évben indul el.
Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a szociális város-rehabilitációs projekt, melynek
keretében energia tudatos fejlesztéseket valósítanak meg, és itt kerül sor jó néhány
olyan közvilágítás rekonstrukcióra, amelyre szintén büszkék lehetnek, és amelyeket
reményeik szerint az elkövetkezendı idıszakban folytatni tudnak. A zöldfelület
gazdálkodás területén is jelentıs munkálatok folytak ebben az évben, több
helyszínen, részben az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódóan, részben pedig
az üzemeltetés során. Az elültetett lombos fa, cserje és évelı virág mennyisége
szolgálni fogja nemcsak a környezet minıségét, hanem az esztétikai igényüket is, és
egy jobb közérzető városi miliıt fog biztosítani számukra. Az elıterjesztésben
olvashatóak még ennél nagyobb volumenő beavatkozással történı fejlesztések,
erdıtelepítések. Sok helyen volt a megeredési százalékkal probléma, de az
elkövetkezendı idıszakban ezt orvosolni kívánják, illetve a kivitelezıvel mindaddig
ismételtetik a telepítéseket, amíg az egyedek meg nem erednek. Kiemelte, a
környezetvédelem területén nem elég csak cselekedni, hanem készülni is kell egy
újabb környezettudatos életmódra, ezt leginkább kisgyermekkorban érdemes
elkezdeni, ennek jegyében nagyon sok rendezvény valósult meg a városban.
Mindegyik sikeres volt, és ezek hatása a mindennapokban nyomon követhetı lesz.
(A tájékoztató teljes terjedelmében a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Porga Gyula polgármester:
Megköszönte a részletes, mindenre kiterjedı tájékoztatót. Megkérdezte a
jelenlévıket, van-e kérdés vagy vélemény. Arra kért mindenkit, hogy a használják
mikrofont, és mondják el nevüket.
Kavalecz Tibor, Lokálpatrióták a Városért Egyesület:
Örült ennek az elıterjesztésnek, mégis két dolgot hiányolt belıle. Nagyon sok
veszprémi örül annak, hogy elkészült a parkolóház, az lenne a kérdése, hogy mikor
tudják igénybe venni, hiszen itt a karácsonyi csúcsforgalom. Reggelenként látja,
hogy égnek a villanyok, de hosszú idı óta üresen áll a parkolóház, egyetlen egy
autót nem lehet benne látni. Nem érti mi ennek az oka, mert most lenne rá a
legnagyobb szükség, nem pedig januárban. A kerékpárutakkal kapcsolatban
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elmondta, örülnek a város és a környezı települések közötti fejlesztéseknek, de ık,
Lokálpatrióták nagyon régóta szorgalmazzák, és kérik a városvezetést, hogy a
belváros és a vasútállomás között szíveskedjenek valamilyen módon a kerékpárutat
kiépíteni. Ha valaki reggelente arra jár, akkor láthatja milyen nagy a kerékpáros
forgalom. A Jutasi út rettentı balesetveszélyes, sok anyuka viszi gyermekét
kerékpárral óvodába, bölcsıdébe, és erre kellene megoldást keresni. Hasonlóan
problémás még a Házgyári úton a járda hiánya is. Vasárnaponként a piac miatt
óriási a gyalogosforgalom. Ez mindaddig megy, amíg nem lesz súlyos vagy esetleg
halálos baleset. Talán egy kerékpárutat is ki lehetne építeni, mert nagy vállalkozások
vannak arrafelé, ahová a dolgozók kerékpárral járnak.
Porga Gyula polgármester:
A parkolóház esetében folyamatban van a használatbavételi eljárás, és ha jók az
információi, akkor talán hétvégén ténylegesen át tudják adni a forgalomnak. Sajnos
egy ilyen beruházásnál nagyon hosszú a hatósági eljárási folyamat, az ÁNTSZ-tıl a
Tőzoltóságon keresztül több hatóságnak véleményeznie kell. Tudomása szerint
munkatársai holnap mennek ki, és ha mindent rendben találnak, akkor reményeik
szerint most a hétvégén át tudják adni. A kerékpárutakkal kapcsolatban
megjegyezte, talán látszik, mennyire elkötelezettek a kerékpárút építésben. Az
elmúlt években mintegy 10 km kerékpárút épült a város területén és a környezı
települések irányába is. Gyakran éri ıket az a kritika, hogy miért nem a városban
építenek kerékpárutat, miért a szomszéd településekre. Ugyanakkor ezzel a lépéssel
a munkába járókat is tudják segíteni és turisztikai célt is szolgálnak. Kihangsúlyozta,
az önkormányzat kerékpárutat önerıbıl nem tud építeni, csak akkor tudnak ilyen
fejlesztésbe kezdeni, ha Európai Uniós forrást is tudnak mellé csatolni. Jelezte, ha
települések közötti kerékpárút építésre írnak ki pályázatot, abból nem tudnak a
város területén építeni. Létezik a városnak egy középtávú kerékpárút fejlesztési
koncepciója, ebben szerepel ez a szakasz is. Bízik abban, hogy a következı hét
esztendıben lesznek fejlesztési forrásaik a kerékpárút bıvítésre. A Házgyári úti
járda szintén költségvetésfüggı, azt nem tudja megígérni, hogy be tudják tenni a
2014-es költségvetésbe, de megjegyezte, alapvetı probléma itt, hogy ez az útszakasz
nem önkormányzati út, hanem a magyar állam tulajdona. Természetesen, aki ott
gyalogol, és véletlenül balesetet szenved, azt nem érdekli, hogy balesete állami vagy
önkormányzati úton történt. A problémát ismerik és keresik a megoldást.
Horváth György:
Felszólalásában elmondta, hogy a belsı körgyőrő megépítésével a körgyőrő
forgalmát ráeresztették a Haszkovó út elejére, ami egy nagyon szők utca. Azt kérte
a szakemberektıl és a közgyőléstıl, hogy vizsgálják meg a Fecske utcától az İrház
utcáig terjedı szakasznak az egyirányúsítását. A forgalmat valamilyen módon
csökkenteni kellene, mert lassan elviselhetetlen lesz. Ha valóban meg akarják építeni
a másik hidat a SPAR áruház mellett, akkor az ott lakók attól tartanak, hogy ez a
forgalom csak növekedni fog. Ezt úgy lehetne emberi és környezetvédelmi
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szempontból is kordában tartani, hogy egyirányúsítják ezt az utcát és a mellette lévı
utcát ellenkezı irányban párhuzamosítják.
Porga Gyula polgármester:
Megköszönte a javaslatot, melyet továbbítanak a kollégáknak. Kiemelte,
rendelkeznek közlekedésfejlesztési koncepcióval. Reméli, hogy elıbb vagy utóbb
megteremtıdik az a forrás, amibıl be tudják fejezni a belsı körgyőrőnek a Pápai út
– Jutasi utat összekötı szakaszát, mely egyébként egy régi vágyuk is. A
közlekedésmérnökök szerint ennek az útszakasznak a megépítése egyharmadával
csökkentené a belváros forgalmát. Elemi érdekük, hogy ebben az ügyben
mihamarabb jó híreket halljanak. Jelezte, erre a szakaszra építési engedéllyel
rendelkeznek, a konkrét javaslatot pedig megfontolják.
2. Közrend, közbiztonság
Elıadó: dr. Ipsits Csaba r. alezredes, kapitányságvezetı
Porga Gyula polgármester:
Bizonyára sokan tudják, hogy Veszprém a megyeszékhelyek között már évek óta a
legbiztonságosabb megyeszékhely. Ennek nagyon örülnek, azonban ez óriási terhet
ró a kapitány úr vállára. Egyformán gondolkodnak a város közrendjérıl,
közbiztonságáról, és szemmel látható az a törekvés, hogy a lakosság biztonsága
szempontjából jelen legyen és látható legyen a rendırség, ezért külön szeretné
megköszönni kapitány úr együttmőködését.
dr. Ipsits Csaba, r. alezredes, kapitányságvezetı:
Örömmel jelenti, hogy Veszprém eddigi megítélését nem rontotta. Az elsı tizenegy
hónapban 30 %-kal csökkent a bőncselekmények száma. Kihangsúlyozta, az
országban nincs még egy ilyen település, ahol ilyen mértékben csökkent volna a
bőncselekmények száma. Vannak azonban elmaradásaik a lakásbetörések
felderítésében, és a közterületi bőncselekmények további visszaszorítása terén. Jó
úton haladnak és köszöni az önkormányzat, a polgárır és a közterület felügyelık
segítségét. Próbálta úgy irányítani a kapitányságot, hogy eseményekre reagáljanak. A
polgárok igényeihez igazodik a szolgálat, tehát pénteken és szombaton a
szórakozóhelyek környékén fokozott jelenlét van. Jelen pillanatban mindenki kint
dolgozik az utcán azért, hogy az ünnepekre való tekintettel egyfajta biztonságot
sugalljanak. Remélhetıen ennek köszönhetı, hogy nincsenek kemény
bőncselekmények. Azokat a helyszíneket keresik fel, ahol nagyobb tömeg jelenik
meg, például gyógyszertárakat, pénzintézeteket, ahová a gyalogos járırök be is
mennek. Egyfajta szemléletváltást próbált bevezetni. Nagyon sok az 50.000 Ft alatti
értékő lopások száma. Lehetıségük van, hogy az elkövetı személyekkel szemben
gyorsított eljárás keretében ırizetbe vétellel éljenek. Arra is lehetıségük van, hogy
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ezeket a személyeket még a helyszínen megbírságolják. Leginkább jellemzıek a
bolti lopások, fémlopások, kerékpárlopások, és nagyon sok a vidéki elkövetı.
A kábítószer továbbra is jelen van a városban. A terjesztıkre kell koncentrálniuk,
azokat kell kivonniuk a forgalomból. A fogyasztókkal szemben is megindítják az
eljárást, de sok esetben kiderül, hogy az általa fogyasztott szer nincsen tiltólistán.
Az elfogások száma is nıtt. Közterületen 267 személyt fogtak el, akik jellemzıen
körözött személyek vagy bőncselekményen tetten ért személyek voltak. A
közterületrıl 821 embert állítottak elı. Felállított egy olyan táblázatot, ahol
összegyőjtik a telefonon, e-mailen vagy akár hivatalos úton érkezı panaszokat és
ezekre a helyekre koncentrálják a rendıri erıt illetve az ellenırzést. Ezzel a
módszerrel próbálják visszaszorítani azokat a közterületen történı cselekményeket,
amelyek irritálják a lakosságot.
Kavalecz Tibor, Lokálpatrióták a Városért Egyesület:
Egy olyan lakossági információ érkezett hozzá, miszerint a Stromfeld A. utcában
bezárták a rendırırsöt, és ezt nehezményezik a lakók. Megkérdezte, hogy
visszakerül-e majd, vagy véglegesen szőnt meg. Erre szeretne megnyugtató választ
kapni.
Katanics Sándor képviselı:
Megkérdezte, hogy az Utcazene fesztiválnak a színházkerti helyszínén a tinédzserek
idén nyáron milyen és mennyi problémát okoztak, mert információi szerint sajnos
fiatalkorúak alkoholt fogyasztanak ott és sokan reggelig próbálnak józanodni.
Tudomása szerint a kapitány úr már nyáron is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel.
Megkérdezte, lát-e erre megoldást, mert ami itt történik, az a fesztiválnak egy
neuralgikus pontja. Megkérdezte kapitány úrtól, szakmailag lehet-e ezt kezelni?
Baumgartner Lajos képviselı:
Hozzászólásában megköszönte kapitány úrnak azt az intézkedését, amelyben
lehetıvé tette, hogy önkormányzati képviselık fogadóóráján jelen legyen a
rendırség. Itt elıkerültek olyan problémák, amelyek érintették a rendırséget is.
Kérte, hogy ezt a lehetıséget a továbbiakban is biztosítsa számukra. A
fogadóórákon hármas jelenlét volt, hiszen megjelent a polgárırség is, ahol
megtörtént az idıskorúak figyelmeztetése.
dr. Ipsits Csaba, r. alezredes, kapitányságvezetı:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy ı szüntette meg a Stromfeld A. utcában az irodát,
mert folyamatosan beázott, és nem volt alkalmas a rendırök tartózkodására és
állampolgárok fogadására. Önkormányzati képviselık álltak mellé, akik szintén
észlelték ezt a problémát. Forrást és helyiséget adtak. A helyszín megvan, a felújítás
megkezdıdik és januárban át lesz adva az új helyszín. Oda fogja költöztetni a város
összes KMB-sét parancsnokkal együtt, és egy elıadót, aki a „Beszélgetı rendır”
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programot ott is folytatni fogja. Jelezte azonban, hogy a lakótelep nem lett
elhanyagolva, mert folyamatosan szerveztek gyalogos szolgálatot a lakók igénye
szerint. Tegnap például kutyás járırszolgálat is jelen volt ott. A szolgálat ellátását
megerısíti a balatonalmádi és balatonfüredi kapitányság, mivel most ık nincsenek
annyira leterhelve, mint a nyári idıszakban. Végezetül elmondta az iroda a
Stromfeld utca 9. szám alatt lesz.
Porga Gyula polgármester:
Felhívta a figyelmet arra, hogy ennek az ügynek a „motorja” Stigelmaier Józsefné
képviselı asszony volt, akihez korábban nagyon sok panasz érkezett.
Polgármesterként ı fontosnak tartja, hogy folyamatos rendıri jelenlét legyen ott.
Ebben is viszonylag gyorsan egyezségre jutottak. Hosszabb ideig tartott ugyan a
megfelelı helyiség kiválasztása, de méltó lesz majd a feladathoz.
dr. Ipsits Csaba, r. alezredes, kapitányságvezetı:
Válaszában elmondta, hogy az Utcazene fesztivált szolgálatonként 82 fı rendır
biztosította. A színházkert egy bokros, sötét terület, ahol garázdaságok történtek.
Felállításra került egy elsısegély sátor, ahol igen sok fiatalt láttak el. Nem érti, hogy
este 10,00 órakor mit keresnek ott 13 és 14 éves gyermekek. Nagyon sok gyereket
intézkedés nélkül hazaszállítottak, sok gyermek megsérült, mivel eldobálták az
üvegeket és a sötétben ezekbe léptek bele szandálokkal, papucsokkal. Ez a rész
átgondolást kell, hogy kapjon. A sötét helyszínt kihasználva, felügyelet nélkül
fogyasztanak alkoholt. Leszögezte, a fesztivál többi helyszínével ilyen probléma
nincsen. Ezt a kritikus helyszínt vagy meg kell világítani, vagy teljesen le kell keríteni
a rendezvénytıl. A rendezvénnyel kapcsolatos következı egyeztetésen ezeket
mindenképp javasolni fogja.
Baumgartner Lajos képviselı úrnak a kapcsolattartásra vonatkozó hozzászólására
elmondta, hogy az e-mail címét megküldte, és kérte, azon tartsák a kapcsolatot
mindenféle kötöttség nélkül, mert ezzel a lehetıséggel a vidéki polgármesterek is
élnek. Nyugodtan írják meg például, hogy itt és itt elharapózott a tilosban parkolás,
vagy egyes helyeken folyamatos a randalírozás. Ez akkor mőködni fog, hiszen
azonnal tudnak a problémára reagálni, és majd visszajelez, milyen intézkedések
történtek az ügyben.
Stigelmaier Józsefné képviselı:
Tájékoztatásul elmondta, hogy választókerületében mőködött a korábbi KMB
iroda, ahová gyakran járt az ügyes-bajos problémák miatt és valóban tapasztalta azt
az áldatlan állapotot, ahol rendırök végezték felelısségteljes munkájukat. Amikor
tudomására jutott, hogy kapitány úr elköltöztette onnan a rendıröket, nem
hagyhatta, hogy egy 25 ezer fıs városrész KMB iroda nélkül maradjon. Némethné
Károlyi Jolánnal, Takács Lászlóval és dr. Strenner Zoltán képviselıkkel fogtak
össze az iroda érdekében. Biztos abban, hogy nagyon hamar elkészül és a lakótelep
biztonságosabbá válik majd. Megköszönte a kapitány úrnak, hogy ezzel a
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problémával megkereste ıket. Örömére szolgál, hogy segítségükre lehetnek a
rendırségnek és az ott lakó emberek biztonságához is hozzájárultak.
Porga Gyula polgármester:
Megköszönte kapitány úr jelenlétét, és azt a munkát, amit ezért a városért végeznek.
Kérte, adja át munkatársainak is elismerésüket, és egyúttal boldog karácsonyt, és
sikeres újesztendıt kívánt nekik.
dr. Ipsits Csaba, r. alezredes, kapitányságvezetı:
Megköszönte és ı is mindenkinek kellemes ünnepeket és balesetmentes újévet
kívánt.
Porga Gyula polgármester:
Kérte, ha valakinek bármilyen kérdése, véleménye van, akkor tegye fel és legjobb
tudásuk szerint válaszolni fognak.
Molnár Ernı, Haszkovó utca 13. szám alatti lakos, Lokálpatrióták a Városért
Egyesület elnöke:
A Lokálpatrióták a Városért Egyesület célja közös az önkormányzattal, céljuk a
városban élı polgárok életvitelének a megkönnyítése. Az Egyesület szerint a
kétszeri lomtalanítás megszüntetése hiba volt. Ameddig hallatni tudják a hangjukat,
ezt mindenhol tényekkel alátámasztva bizonyítják. Szakértıt kértek fel akkor,
amikor 2012-ben 30 %-kal megemelték a hulladékszállítási díjakat. A szakértı
megállapította, hogy az akkori költség megállapítás körülbelül 30 %-kal volt
magasabb, mint a reális érték. A hulladékszállítás díja a Kormány döntése alapján
Veszprémben is több mint 30 %-kal csökkent. A napló nyilvánosságán keresztül
tudtak szólni arról, hogy a város vezetıi még 2010-ben ajándékba adtak egy
belvárosi területet, a volt szovjet katonai temetı területét a Görög Katolikus
Szervezılelkészségnek. Ami azóta bebizonyosodott, hogy egy rossz döntés volt.
Megkérdezte a polgármester úrtól, az lett-e a mai döntés, ami beterjesztésre került?
Javasolni szeretnék továbbá a városvezetésnek, hogy a Veszprém Kártya
elfogadóhelyei közé vegyék fel az Arénában rendezendı sport és kulturális
rendezvények látogatását, így kedvezményesen lehetne belépıjegyet vásárolni.
Röviden szeretné ismertetni az Aréna építésének történetét. A 2006-os választások
után az új városvezetés anyagi feltételek hiánya miatt nem a sportlétesítmény
megépítését, hanem a sportcsarnok megépítését tőzte napirendre. Ez 2008-ban el is
készült, melynek bekerülési költsége a telekvásárlási költséggel együtt 4,6 milliárd
Ft-ba került, de mivel ennyi nem állt a város rendelkezésére, ezért bizonyos banktól
hitelt kellett felvenni. Ez azt jelentette, hogy 10 éven keresztül 520 m Ft
hitelfelvétellel próbálták a tartozást kiegyenlíteni, így az Aréna 2018-ban a város
tulajdonába szállt volna. Közben sajnálatos módon valaki tanácsára a korábban
felvett forint hitelt svájci frankba konvertálta a város és ez a városnak is plusz
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költségeket jelentett. Ennek következményeként 2013-tól a bankkal új szerzıdést
kötöttek és a szerzıdésbe már nem 520 m Ft/hó szerepelt, hanem 580 m Ft/hó.
Egyben ez azt is jelenti, hogy a sportcsarnok csak 2023-ban kerül a város
tulajdonába. A hiteltörlesztést a veszprémi adófizetıknek kell majd törleszteniük.
Újra azt kérik a Közgyőléstıl, hogy a Veszprém Kártya elfogadóhelyei közé vegyék
be az Aréna sport és kulturális rendezvényeit annak érdekében, hogy a veszprémi
polgároknak legyen lehetıségük kedvezményesen jegyet váltani. Ez lenne a fı
kérése.
Porga Gyula polgármester:
A lomtalanítással kapcsolatos kérdés megválaszolására majd Göttlinger László
vezérigazgatót kéri fel.
Molnár Ernınek az Arénával kapcsolatos hozzászólására megjegyezte, számos
információt helyre kell tenni. Kijelentette, soha nem volt 10 éves futamidı. Molnár
Ernı önkormányzati képviselıként tagja volt a képviselı-testületnek akkor, amikor
ezt megszavazták, és tudomása szerint ı is megszavazta. Pontosan tudja, hogy 15
év volt a futamidı, egy keretet és nem egy összeget határoztak meg. A keretben
maximálták, hogy 600 m Ft/év a törlesztés. Jelen körülmények között ez a
hitelkonstrukció nem lépi túl ezt az összeget, ennek ellenére ez valóban egy nagyon
komoly teher a városnak, és ezt egy percig sem vitatja. Az elmúlt öt év azt
bizonyította, ennek a veszprémi közösségnek szüksége volt erre a létesítményre. Az
ısz folyamán köszöntötték az egymilliomodik látogatót az Arénában. Minden
közösségnek bizonyos nagy beruházásokat el kell kezdenie, fel kell vállalnia.
Mindegy milyen összetételő volt a közgyőlés, ebben konszenzus volt. Valaki fürdıt
épít, valaki sportcsarnokot, a nagyon gazdagok mindkettıt. Veszprém város
Önkormányzata az állami adósságkonszolidáció elıtt a megyei jogú városok közül
azokhoz az önkormányzatokhoz tartozott, akinek 10 milliárd Ft alatti volt a
hitelállománya. Hangsúlyozta, itt nem volt felelıtlen gazdálkodás. Az elmúlt évben
a Magyar Kormány 75 %-kal csökkentette Veszprém adósságát, és január 1-jétıl a
fennmaradó 30 %-ot is leveszi a vállukról. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobb
körülmények között, sokkal kiszámíthatóbb feltételek mellett tudják ezt a költséget,
ezt a beruházást finanszírozni. Fejlesztési hitelt akkor vesz fel egy önkormányzat,
ha vannak olyan célok, amiért érdemes ilyen hitelt igénybe venni. Az elmúlt évek
számára alapvetıen ezt bizonyították.
A Veszprém Kártyával kapcsolatos hozzászólásra elmondta, hogy az Arénában
számos rendezvényt nem az önkormányzat szervez. A szervezı, a rendezvény
tulajdonosa az, aki értelemszerően kedvezményt tud biztosítani. Ez a kedvezmény
nem az önkormányzaton múlik. Azok a rendezvények, amelyeket pedig az
önkormányzat visz oda, döntı többségében ingyenesek.
Elmondta továbbá, hogy 2010-ben az akkori városvezetés úgy döntött, hogy az
önkormányzat a görögkatolikus egyháznak is ingyen biztosít területet. Erre született
egy ajándékozási elıszerzıdés. Idıközben a nemzeti vagyonról szóló törvény
megjelent, amely megtiltja az önkormányzatoknak, hogy bármilyen célra ingyenesen
adjanak ingóságokat és ingatlanokat. Az önkormányzat jogértelmezése szerint ez a
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korábban megkötött ajándékozási elıszerzıdés semmis, hiszen jogszabályba
ütközik. Szándékuk továbbra sem változott, jól döntöttek akkor, amikor a
görögkatolikus egyháznak is biztosítani kívánták azokat a feltételeket, amit a többi
egyháznak is. Az egyház szerint azonban a jogszabályt nem így kell értelmezni. Ezt
a jogvitát egyedül a magyar bíróság tudja eldönteni. Ma arról döntöttek, hogy
kezdeményezik a közös megegyezéssel történı szerzıdésbontást. Ha ez nem
történik meg, akkor az önkormányzat eláll a szerzıdéstıl, és a jogi helyzetet a
bíróság fogja eldönteni.
Göttlinger László, a VKSZ Zrt vezérigazgatója:
Nem igazán tudja, milyen tények állnak az elnök úr rendelkezésére a kétszeri
lomtalanítás megszüntetése miatt, mert hozzájuk a lakóteleprıl semmilyen jelzés
nem érkezett arra vonatkozóan, hogy valamilyen hibát követtek volna el. Ha
bármilyen gond van, akkor kérte elnök urat, üljenek le és orvosolják a problémát. A
hulladékszállítási díjakra vonatkozóan jelezte, ha nem történtek volna meg tavaly
azok az ominózus díjemelések, akkor nagy valószínőséggel a díjat tovább tudták
volna vinni. A rezsicsökkentésnél jogszabály a 2012. április 14-én fennálló díj
mértékét határozta meg, amely azt jelentette, hogy a korszerő hulladékgazdálkodást
megalapozó királyszentistváni lerakó és hulladék-feldolgozó mőködésére jelenleg
nem biztosított a keret. Az ármegállapító hatóságok elismerték ezen többletköltség
igényüket és jelen pillanatban folyamatban van ennek a kompenzációja. Felhívta a
jelenlévık figyelmét arra, hogy a korszerő hulladékgazdálkodásnak ára van.
Emlékeztette az elnök urat arra is, hogy az általa felkért szakértınek mindent
megmutattak, és mindenben megegyeztek.
Stigelmaier Józsefné képviselı:
A kétszeri lomtalanításra szeretne reagálni. Nem hiszi, hogy a lakótelepen élık
nagyobb lokálpatrióták, mint az, aki annak vallja magát, illetve az Egyesület
elnökének. A 3. számú választókerület önkormányzati képviselıjeként elmondta,
hogy az ott élık örömmel vették az egyszeri lomtalanítást. Meg lehet nézni, hogy
azóta a lakótelep százszor tisztább, rendezettebb lett. Továbbra is csak támogatni
tudja ezt a megoldást. Nagyon sajnálja, hogy az, aki magát lokálpatriótának vallja, és
egy Egyesület elnöke, ezt nem tudja elfogadni.
Czaun János képviselı:
Jelezte, szakérteni soha nem fogják felkérni a hulladékgazdálkodás ügyében a
Lokálpatrióták a Városért Egyesületet. Az átlagosan 35 %-os mértékő díjcsökkentés
a 158 önkormányzatra és a 6 szolgáltatóra kivetítve a mőködésben közel félmilliárd
forint hiányt okoz félévente. Az a szakértı, aki azt mondja, hogy 30 %-os
csökkentéssel is megélt volna a Társulás, azt, amíg elnök, a Társulás közelében nem
kívánja látni. Az állami kompenzáció az, ami kisegíti ıket a bajból. Nagyon
támogatja azt az állami elkötelezettséget, hogy ahol korszerőbb és modernebb a
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hulladékgazdálkodási rendszer, ott a környezettudatosabb lakosságot a rendszer ne
büntesse magasabb díjjal, ezért kompenzál az állam, ami mindenképpen
üdvözlendı.
Porga Gyula polgármester:
Több hozzászólásra jelentkezıt nem lát, megköszönte, hogy elfogadták a meghívást
és jelen voltak a közmeghallgatáson. A közmeghallgatást bezárta és mindenkinek
boldog ünnepeket kívánt.
Ezt követıen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a
közmeghallgatást 18 óra 10 perckor berekesztette.

k. m. f.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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