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Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából mind a 7 tag jelen van, így
a Bizottság határozatképes. Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a meghívóban megjelölt
napirendhez tartozó elıterjesztést sürgısséggel tárgyalja a Bizottság, egyben kérte,
hogy foglaljanak állást a sürgısségi indítvánnyal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

73/2012. (IV. 04.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 2012. április 4-i ülésére benyújtott
sürgısségi indítványról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága „A Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú elıterjesztéshez
benyújtott sürgısségi indítványt elfogadja, az elıterjesztést felveszi a 2012. április 4-i
ülés napirendjei közé.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

74/2012. (IV. 04.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2012. április 4-i ülésének napirendjérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. A Választókerületi Keret felhasználása
2. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A Választókerületi Keret felhasználása
Kovács Zoltán: Szeretné megköszönni a Bizottság tagjainak, hogy lehetıvé
tették a bizottsági ülés megtartását. A rendkívüli bizottsági ülés azért vált
szükségessé, mivel megszőnt a korábbi önkormányzati rendelet, mely a
Választókerületi Keret felhasználását szabályozta és a Közgyőlés március 29-i
ülésén két új önkormányzati rendeletet fogadott el, mely szabályozza az új
menetet. A sürgısséget az indokolja, hogy április hónapban sor kerül a
költségvetés módosítására. Amennyiben a Bizottság elfogadja a beterjesztett
határozati javaslatot, úgy az már a költségvetés módosításba bekerülhet, így
elıbb felszabadítható lesz a keret. Még egyszer köszöni a lehetıséget. Az
elıterjesztéssel kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni, amennyiben kérdés
merül fel, arra szívesen válaszol.
Nagy Piroska: Az elıterjesztést áttekintve látta, hogy több képviselı támogatja a
„Gyalogosbarát program”-ot. Errıl a programról szeretne valamit bıvebben
megtudni.
Némedi Lajos: A tavalyi év során Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úrtól
indult el a kezdeményezés a gyalogosbarát önkormányzat kialakítására. Úgy
tudja, hogy ez mára már országos programmá alakult. Veszprémben a tavalyi év
során két helyen, az Egyetem utcában, valamint a Haszkovó utcában már
elkészült a felfestés, mely fokozottan hívja fel a gépjármővezetık figyelmét a
gyalogosforgalomra. Ehhez kíván ı is csatlakozni a választókerületében.
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Szakemberekkel történt konzultáció után a Jutasi úton,
a Táncsics M.
Szakközépiskola közelében, valamint az Óváry Ferenc utcában, a Színház mellett
lévı gyalogátkelıhelyek felfestését kívánja támogatni, mivel mindkét utca
forgalmas, ezáltal veszélyes. Tudja, hogy még nagyon sok veszélyes
gyalogátkelıhely van a városban, bízik benne, hogy többen is támogatni fogják a
programot, annak érdekében, hogy minél kevesebb baleset legyen. A Rendırség
is segít ennek a programnak a megvalósításában. Az általa megjelölt két helyet is
egyeztették.
Nagy Piroska: A Jutasi úton, a Haszkovó lakótelepen volt az elsı ilyen jellegő
gyalogátkelıhely. Meg kell, hogy jegyezze, a felfestés óta sokkal
biztonságosabban lehet gyalogosan közlekedni. Amikor Miniszterelnök-helyettes
úr a program beindítását bejelentette a Rendırkapitányság minden képviselıt
megkeresett levélben a program támogatása érdekében. Fontosnak tartja, hogy a
képviselık elöl járjanak ebben a kérdésben. Örömét fejezte ki, hogy a képviselık
támogatják a virágosítást, valamint az intézményeket.

Mivel résztvevık részérıl több kérdés, észrevétel nem merült fel Nagy Piroska
kérte a Bizottság tagjait, hogy döntsenek az elıterjesztéshez tartozó határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

75/2012. (IV. 04.) számú határozata
„A Választókerületi Keret felhasználása” tárgyú elıterjesztésrıl.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési
Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Választókerületi Keret felhasználásával,
kapcsolatban elfogadja az alábbiakban felsorolt képviselıi javaslatokat:

1.sz. választókerület ,képviselı: Czaun János
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
2.
VMKK támogatása:
(rendezvények költségeire)

50.000.- Ft

830.000. Ft

3.
Hadnagy László Díj költségeire:

50.000.- Ft
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4.
Dévai Bíró Mátyás Díj költségeire:

100.000.- Ft

5.
Honlap fejlesztés és marketing költségekre:

100.000.- Ft

6.
Anyatej Világnap rendezvényre:

10.000.. Ft

7.
Gyulaffy Általános Iskola támogatása:
(kirándulásra, programokra, eszközbeszerzésre)
8.
Kastélykert Körzeti Óvoda támogatása:
(programokra, eszközbeszerzésre)

150.000.- Ft

90.000.- Ft

9.
Szolgálati lakások felújítására:

80.000.- Ft

10.
Villanyszerelési munkára:

20.000.- Ft

11.
Ficánka tagóvoda támogatása:
(programokra, eszközbeszerzésre)

100.000.- Ft

12.
Zászló, címer költségekre Kádára városrészben:

100.000.- Ft

13.
Kádártai faluház informatikai fejlesztésére:

50.000.- Ft

14.
Közterület rendezési munkákra Kádártán:

50.000.- Ft

15.
Faültetésre Kádárta városrészben:

45.000.- Ft

16.
Városrészi újságok költségeire :

180.000.- Ft

1.sz vk. összesen :

2.000.000.- Ft

2.sz. választókerület, képviselı: Takács László
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
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100.000.- Ft

2.
Deák Ferenc Ált. Iskola támogatása:
(Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont rendezvényére)
2.sz vk. összesen :

50.000.- Ft

150.000.- Ft

3.sz. választókerület, képviselı: Stigelmaier Józsefné
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
2.
Deák Ferenc Ált. Iskola támogatása:
(Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont rendezvényére)
3.sz vk. összesen :

100.000.- Ft

30.000.- Ft

130.000.- Ft

4.sz. választókerület, képviselı: Némethné Károlyi Jolán
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:

100.000.- Ft

4.sz vk. összesen :

100.000.- Ft

5.sz. választókerület ,képviselı: Dr. Strenner Zoltán
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:

100.000.- Ft

2.
VMKK Március 15. úti Könyvtár támogatása :
(rendezvények lebonyolítására)

150.000.- Ft

5.sz vk. összesen :

250.000.- Ft

6. sz. választókerület ,képviselı: Brányi Mária
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
2.
Kossuth Iskola támogatása
(programok támogatása, tárgyi eszköz megújítása)
3.
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100.000.- Ft

200.000.- Ft

Csillag utcai óvoda támogatása :
(rendezvények támogatása, tárgyi eszköz megújítása)
4.
VMKK támogatása :
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

200.000.- Ft

150.000.- Ft

5.
„Gyalogosbarát program” támogatása :

200.000.- Ft

6.
Deák Ferenc Ált. Iskola támogatása:
(Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont rendezvényére)
6.vk. összesen:

16.000.- Ft

866.000.- Ft

7. sz. választókerület ,képviselı: Siklódi Levente
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:

100.000.- Ft

2.
Cholnoky J. Ált. Iskola támogatása
(bútorok beszerzésére)

100.000.- Ft

7.vk. összesen:

200 000.- Ft

8. sz. választókerület ,képviselı: Óvádi Péter:
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:

100.000.- Ft

2.
Rózsa Úi Ált. Iskola támogatása
(25 éves jub. rendezvényekre)

100.000.- Ft

3.
Hóvirág Bölcsıde támogatása
(öltözıszekrények vásárlására)

300.000.- Ft

8.vk. összesen összesen :

500.000.- Ft

9. sz. választókerület ,képviselı: Baumgartner Lajos
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
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100.000.- Ft

2.
Simonyi Iskola bábcsoportjának támogatása :

100.000.- Ft

3.
Botev Ált. Iskola támogatása
(külsı hıszigetelési munkákra)

100.000.- Ft

9.vk. összesen összesen :

300.000.- Ft

10.sz. választókerület ,képviselı: Némedi Lajos
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
2.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium támogatása :
(Regionális Környezetvédelmi Konferencia lebonyolítására)
3.
Lovassy László Gimnázium támogatása :
(padok felújítására és egyéb felújításokra)

100.000.- Ft

50.000.- Ft

150.000.- Ft

4.
Deák Ferenc Ált. Iskola támogatása:
(Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont rendezvényére)
5.
„Gyalogosbarát program” támogatása :

50.000.- Ft

320.000.- Ft

6.
Hársfa Óvoda támogatása :
(belsı galéria kialakítására)

300.000.- Ft

10. sz vk. összesen :

970.000.- Ft

11.sz. választókerület ,képviselı: Halmay György
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
2.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium támogatása :
(Regionális Környezetvédelmi Konferencia lebonyolítására)
11.vk. összesen összesen :

100.000.- Ft
30.000.- Ft

130.000.- Ft

12.sz. választókerület ,képviselı: Mihalovics Péter
1.
Veszprém Virágváros program lebonyolításához:
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100.000.- Ft

2.
Deák Ferenc Ált. Iskola támogatása:
(Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont rendezvényére)
3.
Dózsa György Általános Iskola támogatása :
(rendezvények, eszközbesz.,testvériskolai tanulmányutak 100 eFt)
(eszközbeszerzés diáksportoló részére 25 eFt)
4.
Napsugár Bölcsıde támogatása
(eszközbeszerzésre)

50.000.- Ft

125.000.- Ft

100.000.- Ft

5.
VMKK Dózsavárosi Könyvtár támogatása :
150.000.- Ft
( nyárbúcsúztató rendezvény lebonyolítására, zöldhulladék elszállítására)
6.
Vadvirág Körzeti Óvoda támogatása :
(rendezvény támogatása, eszközbeszerzésre)

100.000.-Ft

7.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium támogatása :
(eszközbeszerzés diáksportoló részére 25 eFt)

25.000.- Ft

8.
VMKK támogatása :
(nyugdíjas rendezvények költségeire)

300.000.- Ft

12. vk. összesen összesen :

950.000.- Ft

A Bizottság javaslatot tesz a Közgyőlésnek a Bizottság által jóváhagyott képviselıi
igények költségvetési céltartalékból történı felszabadítására.
Felelıs : Kovács Zoltán irodavezetı
Határidı: 2012. június 30.

2. Egyebek
Baumgartner Lajos: Ma reggel a bizottsági ülésre jövet tapasztalta, hogy a
Városháza elıtt változott a parkolási rend. A változás révén akár a Rendırség
meg is büntetheti, hogy itt parkol. Errıl szeretne tájékoztatást kapni az
Irodavezetı úrtól.
Kovács Zoltán Az Önkormányzat csatlakozott a „Gyalogosbarát program”-hoz,
ez is hatással van arra, hogy az Óváros téren meg kívánják szüntetni a parkolást,
valamint az Óváros térre, illetve a Várba történı behajtást. Errıl az Önkormányzat
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a tavalyi év során döntött, azonban a megvalósítás ebben az évben realizálódik.
A behajtást egy ún. süllyedı oszloppal kívánják megakadályozni, ez fıleg az
engedély nélkül történı behajtást gátolja majd. Tájékoztatta még a Bizottság
tagjait, hogy egy új szabályrendszer kerül kidolgozásra, mely szigorúbb lesz az
eddiginél és valamennyi, a téren, illetve a Várban lévı intézménnyel egyeztetésre
kerül. Az új szabályrendszer biztosítani fogja azt, hogy minden kötelezı feladat
ellátható legyen amellett, hogy a gépkocsiforgalom a minimumra kerül
leszőkítésre, és sokkal szigorúbb lesz az eddiginél.
Baumgartner Lajos: Kérdése, hogy a képviselık hol parkoljanak akkor, amikor a
Városházára jönnek és közfeladatot kívánnak itt ellátni? Más területen
keressenek parkolót?
Kovács Zoltán: Úgy gondolja, hogy igen. A szabályrendszer még nincs kellıen
kidolgozva, a képviselıknek is meg lesz a lehetıségük, hogy véleményezzék
majd.
Czaun János: Immár 6 éve szeretné elérni, hogy ne lehessen az Óváros térre,
illetve a Várba behajtani. Ezt sok példa indokolja, pl. a kamion, mely nemrég a
Városháza elıtt fordult meg. Minden képviselınek jár zöld, illetve sárga bérlet, ezt
kell használni. Úgy gondolja, hogy nem nagy a távolság, gyorsan be lehet érni a
Városházára ezen körzetekbıl is. Javasolja, hogy olyan esetben, amikor valami
nagyon sürgıs, nagyon fontos, esetleg fizikai munka /anyagszállítás, stb./ legyen
lehetıség a képviselık részére is a parkolásra. Örül és támogatja a változást,
melyet úgy véli egy korábbi eset is szükségessé tesz: alpolgármesterként kérte a
Rendırség és a közterület felügyelık segítségét a behajtással kapcsolatban.
Akkor megállítottak egy hölgyet, aki igen csak mérgesen közölte, hogy ı már 20
éve feljár a Várba engedély nélkül. Ez is szükségessé teszi a változást, valamint
tudomásul kell venni, hogy az Óváros tér nem parkoló.
Némedi Lajos: Május hónapban kerül sor a parkolások rendjérıl szóló rendelet
felülvizsgálatára. Kéri jelenlévıket, hogy ebben a témában akkor foglaljanak
állást.
Nagy Piroska: Annyit kívánt megjegyezni, hogy a mai bizottsági ülésre is már
egy cégtıl érkezett, és a fizetıparkolóban parkol. Nem biztos, hogy idıben beért
volna a Városházára, ha nem itt parkol az Óváros téren. Felhívja a figyelmet arra,
hogy az önkormányzati törvényben részletesen szabályozásra kerültek a
képviselık jogállásai között meg van fogalmazva, hogy a képviselı a városháza
elıtt minden településen parkolhat. A szabályozás során figyelembe kell venni,
hogy magasabb jogszabály ezt lehetıvé tenné. Ugyanakkor támogatni tudja a
változást, mivel hétvégén tele van a Vár fiatallal. Amikor segítséget kérnek az itt
lakók a Rendırség nem intézkedik érdemben. Támogatni tudja azt az
elgondolást, hogy indok nélkül ne lehessen behajtani.
Czaun János: Az önkormányzati törvényre való hivatkozással kapcsolatban
annyit kíván megjegyezni, hogy 13 helyre 18 képviselı nem igazán fog beférni.
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Több napirendi pont nem révén Nagy Piroska megköszönte a Bizottság munkáját és
a rendkívüli ülést 8,15 órakor bezárta.
K.m.f.

Heinbach Anikó

Nagy Piroska

referens

a Bizottság elnöke
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