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Nem aggódom a jövőnk miatt
Beszélgetés Debreczenyi János polgármesterrel költségvetésről, iskola-összevonásról és régiós szerepünkről
n Fröhlich András

– Polgármester úr, kérem, ne
tekintse formális érdeklődésnek: hogy érzi magát? A napokban felröppent a hír, hogy kórházban kezelik.
– Valóban, a közelmúltban
néhány napig a megyei kórház
vendégszeretetét élveztem.
Egy bakteriális fertőzés ért
utol, aminek következtében
nem tudtam enni, inni is alig,
legyengültem, és ezért egy
infúziókúrán estem át. Nem
kívánom senkinek, de már túl
vagyok rajta.
– Akkor nem a költségvetési
viták állnak a háttérben.
– Természetesen nem. Hadd
mondjam el, hogy én egy kive
sző fajta vagyok, mert nagyon
szeretek és tudok is dolgozni.
A költségvetési egyeztetés
pedig a normális munkame
net része, ezért ilyen össze
függéseket fölösleges keres
gélni.
– Akkor beszéljünk a költségvetésről más megközelítésben.
Mennyire érzi sajátjának?
– Egy választások után fel
álló új önkormányzat és új
polgármester nincs könnyű
helyzetben. Létre kellett hoz
nunk a következő évek testü
leti munkáját meghatározó
bizottsági szerkezetet, és a
polgármesteri hivatalban is
átalakításokra kényszerül
tünk. Úgy vélem, ez a nehéz
folyamat eredményesen lezá
rult. A második nagy megmé
rettetés a költségvetés, mely
jelentős dilemma elé állított.
A koncepció megfogalmazá
sakor támogattuk, hogy az
összes fejlesztési elképzelés,
kis túlzással: minden képvise
lői vágyálom megfogalmazód
jon, nehogy azzal szembesül
jenek képviselőtársaim, hogy
még a vágyakozásnak sincs
értelme. Dönthettünk volna
úgy is, hogy már a koncepció
tavaly év végi megfogalmazá
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Az önkormányzat február
22-én elfogadta Veszprém
idei költségvetését. De
vajon milyen ez a pénzügyi
terv, mely nem csak a város
üzemeltetését hivatott biztosítani, de egyben a városvezetésre felhatalmazást
kapott új többség stratégiai elképzeléseit is tükrözi?
A büdzséről, a választás
óta eltelt időszakról, és a
tervekről Debreczenyi János polgármesterrel beszélgettünk.

– Nehéz megjó
solni. A legfonto
sabb, hogy a beru
házás törvénye
sen és átgondol
tan valósuljon
meg. Ragaszko
dunk a tételes
árajánlathoz, a
legpontosabb elszámoláshoz. Úgy
véljük, az önkor
mányzat által vál
lalt évi 540 millió
forintos hozzájá
rulás tovább csök
kenthető. Egyéb
ként, ha tartani
akarjuk a koráb
ba n
mondot t
2008 március –
áprilisi nyitást,
akkor a hónap
végére az engedé
lyeknek a kezünk
ben kell lenniük.
Bízom, hogy ez
így is lesz.
– A teher csökkentésével
a
műszaki tartalom
i s szerényebbé
válna?
– Nem, a pénz
ügyi konstrukció
terén lehet változ
tatásra számítani
– A tervek szerint az önkormányzati cégek
konstrukciója is
változni fog. Itt is
ös sze voná sok ról ,
egybeolvadásokról lehet hallani, holott a választások után
mintha elítélte volna a koncentrációt.
– Azt a fajta holdingszerű
összevonást ma is elutasítom,
amelyet az előző városvezetés
favorizált. Ma is úgy látom,
nem kifizetődő új szervezeti
egységet létrehozni a jelenlegi
ek fölé, ez csak a pénzt vinné.
Ráadásul profilidegen vállal
kozásokat a hatékonyság szem
pontjából is botorság össze
vonni. Viszont vannak a város
nak olyan cégei, a Veszprém
Zrt, a piac és vásárcsarnok Kft,
és a Veszpark kft. melyek beol
vadnak a közüzemi szolgáltató
Zrt-be, mint anyacégbe.
Jelentős költségmegtakarítást
várok a lépéstől. De nem csak
erről van szó. Eddig előfordult,
hogy míg az egyik cégnek
megtakarításai voltak, addig a
tulajdonos város, vagy egy
másik cége hitelfelvételre szo
rult. Az egységes vállalatirá
nyítás ezt is orvosolja.

Debreczenyi János: A csarnok megépül, a további költségcsökkentés érdekében viszont a finanszírozás konstrukciójában változtatást tervezünk

sakor szőrösszívűek leszünk,
és csak a reális fejlesztési ter
veket vetjük papírra. Ebben az
esetben biztosan nem lett
volna 4,2 milliárd forintos a
tervezett bevételi és kiadási
oldal közötti különbség. Az
összeg néhány képviselőtársa
mat meglepte, úgy érezték,
nincs mozgástere a városnak.
Ami csak részben igaz, hiszen
a költségvetési koncepció
megalkotásakor még sem a
tavalyi bevételek, sem a hitel
állomány mértéke nem volt
ismert.
– A faragás azonban furcsán
indult, 4,2-ről 4,8 milliárdra
nőtt a különbség.
– Ami engem is meglepett.
És ez még enyhe kifejezés. A
közgyűlésen úgy döntöttünk,
hogy a bizottságokban történ
nek majd a költségvetési
egyeztetések. De a javaslatok
nem a különbség csökkenését
eredményezték, hanem annak
növekedését, ami teljességgel
elfogadhatatlan. Ennél konst

ruktívabb közreműködésre
számítottam, méghozzá párt
hovatartozásra való tekintet
nélkül. Az egyeztetés követke
ző fordulójában minden kép
viselőtársamat fehérasztal
mellé invitáltam, de javasla
tok itt sem hangzottak el.
Illetve egy, az ellenzék részé
ről, mely szerint az ingatlan
értékesítésből befolyó terve
zett bevételt egymilliárd
forinttal emeljük, de konkré
tumokkal ez a javaslat sem
szolgált. Eztán gyorsult fel a
műhelymunka, melybe az
érintett intézményhálózat
vezetőit is meghívtam, akik
kel nagyon jó együttműködés
alakult ki. Korrektségüket
ezúton is köszönöm.
– Hogy fogadták az egyeztetéseket? Intézmény-összevonásokról hallani.
– Elfogadták. Nem örültek,
de megértették, hogy a gyer
meklétszám csökken. Belát
ták, hogy ha a fejlesztésekhez
ragaszkodunk, akkor azért

bizonyos áldozatokat meg kell
hozni. Hiszen nem csak intéz
ményvezetők, hanem veszp
rémi polgárok is ők, akik egy
fejlődő Veszprémben szeret
nének élni.
– A gyereklétszám csökkenése mely intézmények-összevonását vonhatja maga után?
– A Nagy László általános
iskolát vagyunk kénytelenek
elköltöztetni. Egyelőre vizs
gáljuk, hogy a Cholnoky vagy
a Deák lenne-e megfelelőbb
otthona a közösségnek.
– Milyen elbocsátásokat és
mekkora megtakarítást jelent
ez a lépés?
– Egy integráció tárgyévben
általában a költségek emelke
dését eredményezi, gondol
junk csak a végkielégítésekre.
Ebben az esetben azonban
valószínűleg nulszaldós lesz
az intézkedés. Mi ugyanis
olyan összevonásban gondol
kodunk, melyben jellemzően
az épületről mondunk le és
nem a benne dolgozókról.

– Nem mondanak viszont le
a sportcsarnokról, az építkezés
mégis hónapok óta áll.
– Ez régi ügy. Az építkezés
azért nem folytatódik, mert
hiányzik az építési engedély.
Nem azért, mert a városveze
tés leállíttatta, hanem mert
még mindig nem adható ki rá
a fennmaradási és továbbépí
tési engedély. Egyszerűen
nincs kialakított építési telek,
ennek hiányában pedig nem
szabadott volna megkezdeni
az építkezést. A bírság várha
tóan 28-29 millió forint lesz,
és ezt nem szabad a veszprémi
adófizetők forintjaiból megfi
zetni. Ami az ügy jelenlegi
állását illet, nos a telekalakí
táshoz a gazdasági minisztéri
um és a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság aláírására várunk. Mindkét helyen segítő
készek, de tudomásul kell
vennünk, hogy több száz, sőt
ezer ügy várakozik náluk.
– Mikorra készül el?

Hangsúlyozom, már csak azzal
a lépéssel, hogy a felügyelő
bizottságok tagjainak létszá
mát és juttatásaik mértékét a
törvényi minimumra szorítot
tuk, mintegy harmincmillió
forintos megtakarítás szárma
zott. A továbbiakban nyolcvanszázmilliós kiadáscsökkenés
sel számolunk.
– Erre a pénzre minden
bizonnyal szükség lesz a fejlesztésekhez. Az uniós források
megnyílásával felértékelődik
minden pályázati önrészre
fedezetet biztosító keret. Ön
hogy ítéli meg, lesz pénzünk,
hogy pénzt szerezhessünk?
– Tartjuk választási ígére
tünket, minden korábban
kezdett beruházást folyta
tunk. Ezek mellett azonban a
rendelkezésre álló mintegy
1,4 milliárd forintos lehető
ség kellő garancia a fejlesztés
melletti elkötelezettségünk
höz. Nagy örömömre szolgál,
hogy a korábbi információk
tól eltérően mégis mód nyílik
belterületei utak építésének
támogatására, így elérhető
közelségbe kerülhet a belső
körgyűrű Jutasi út, Pápai úti
összekötése. Idén a Pápai út
Kistó utcai szakaszra fogunk
pályázni. De nem csak útépí
tésben mérhető a város fej
lesztése. Nagy öröm számom
ra, hogy meg tudtunk álla
podni az orvosokkal az ügye
leti díj kérdésében, ezzel
bizonyságát adtuk, hogy a
partnerséget nem csak a sza
vak szintjén tartjuk fontos
nak. Büszke vagyok a város
kulturális gazdagságára is,
és arra, hogy a kultúra, a
művészetek nem lettek vesz
tesei az idei költségvetésnek.
– Polgármester úr, mennyire
elégedett a pólusprogram állásával? Minap fogadták el a
Fehérvár–Veszprém fejlesztési
tengely tíz kulcsprojektjét,
ebből mindössze három származik városunkból.
– A főcél, hogy olyan tudás
alapú gazdaságfejlesztést
érjen el a térség, mely ver
senyképessé tesz bennünket
bárhol a vilápiacon. A másik
cél a környezetipar megerősí
tése, a hulladék alapanyag
ként való hasznosítása.
Mindezekben jól állunk. A
repülőtér és a tervezett tudo
mányos park együttműködé
se pedig további távlatokat
nyit. Én nem aggódom a
jövőnk miatt.

