JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2017. február 13-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Veszprém, Óváros tér 9. Polgármesteri Hivatal Komjáthy-terem
Az ülésen jelen voltak: Takács László, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke,
Tóth Györgyi, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság alelnöke, Forgóné Kelemen Judit,
dr. Hunyadfalvi Balázs, Alberti Zsolt Tamás, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntöm VMJV Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
tagjait és a tanácskozási joggal rendelkező meghívottakat.
A bizottság ülését megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság tagjai
közül 5 fő van jelen, a bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja.
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és döntés az Önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
című előterjesztés véleményezése.

2.

Veszprém Rendőrkapitányság tájékoztatója Veszprém Megyei Jogú Város Nagyvárosi
Bűnmegelőzési cselekvési Programjának 2016. évi végrehajtásáról

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Takács László: Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
A napirend megtárgyalása előtt kell dönteni a lejárt határidejű bizottsági határozat
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.
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A lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést megküldtük a bizottság tagjai
részére. Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. /A bizottság jegyzőkönyvben történő
rögzítéssel, alakszerű határozathozatal nélkül dönt./
(szavazás)
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Kérdezem a napirend előterjesztője
képviseletében megjelent Scher Ágota Irodavezető Asszonyt, hogy van-e szóbeli
kiegészítése?
Scher Ágota: Köszönöm a szót. Csak röviden szeretnék hozzászólni, hiszen a mellékletekből
mindent ki lehet olvasni. A költségvetés főösszege közel 16 milliárd forint, ennek közel

30%-a fejlesztési kiadásokat finanszíroz, ami nagyon szép arány. A fejlesztési
kiadások forrása jelentős mértékben rendelkezésre áll. A támogatási szerződéssel
rendelkező Területi Operatív Programban tervezett beruházások előfinanszírozása
megtörtént. Az előkészületben lévő beruházásoknál csak számított értéket vettek
figyelembe, mivel a támogatási szerződések megkötése után lehet a pontos
ütemezéssel számolni. A működési kiadásoknál betervezték a minimálbér és a
kötelező bérminimum változásával kapcsolatos hatásokat is, ami közel 120 millió
forinttal több kiadást jelent az Önkormányzatnak. A cafeteria elem változatlan
nagyságrendű
az
intézményekben.
A
bankszámlavezetéshez
kapcsolódó
költségtérítés mértéke is ugyanaz, mint az elmúlt évben. Egy viszonylag új jogszabály
alapján az óvodákban, a nevelési munkát segítők bérkiegészítését betervezték a
költségvetésbe, de erre még nincs forrás. A bölcsődei és a közművelődési dolgozók
ágazati pótléka nincs benne a költségvetésben, de minden hónapban folyósításra
kerül. A Magyar Államkincstár erről havonta küld jelentést, ami alapján folyamatosan
belekerül az intézményi költségvetésekbe. Január 1-jétől a Veszprémi Tankerülethez
kerültek át az oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. A
VEINSZOL-tól a takarítói állomány majdnem teljes egészében átkerült a Veszprémi
Tankerülethez. A Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézményéhez és a
Művészetek Házába is helyeztek át takarítói állományt március 1-jétől. Így a
VEINSZOL-nál csak annyi takarítói állomány maradt, aki az intézmény saját
irodahelyiségeit tartja tisztán. Az Önkormányzati intézmények viszonylatában a
karbantartói, udvari munkatevékenység továbbra is a VKSz Zrt.-nél marad, viszont a
gyorsabb és gördülékenyebb pénzügyi teljesítés érdekében az vált indokolttá, hogy a
jövőben a költségvetési szervek közvetlenül az energiaszolgáltatóval álljanak
szerződéses kapcsolatban. Ami a bizottságot illeti az a Városi Közbiztonsági keret a
táblázat 77. sorában található ötmillió forint. Ezen kívül az önkormányzat
bűnmegelőzési pályázatot nyújtott be. Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönjük szépen. Sajnálattal halljuk, hogy a közbiztonsági keretünk
az idén sem változott. Polgármester úrral történt előzetes egyeztetésem szerint, ha a
költségvetés lehetővé teszi, ez a keretösszeg változhat még.
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Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat.
Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala egyszerű
többséget igényel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
1/2017. (II.13.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen és 1 fő tartózkodása mellett
elfogadta.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
2/2017. (II.13.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a 2. határozati javaslat
elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
3/2017. (II.13.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról” című előterjesztést megtárgyalta.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezet elfogadását.

és

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen, és 1 fő tartózkodása mellett
elfogadta.
Rátérünk a 2. napirendi pontunk megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok. Megkaptam a
kapitányságtól ezt a jelentést. Nagyon színvonalas és tartalmas.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 2. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Pár szóban ha Kórosi úr elmondaná a fontosabb tudnivalókat.
Kórosi Tibor: Köszönöm a szót. Kapitány úr irányításával, Polgármester úr támogatásával
és a bizottság segítségével a Dunántúli Nagyvárosi Bűnmegelőzési konferenciát Veszprémben
rendezték meg, ahol az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, az Országos Rendőrfőkapitány
valamint a megyeszékhelyek vezetői, illetve rendőrkapitányai vettek részt. Magas színvonalú
konferencia volt. Nagy volt a sikere, ezért átvitték az Alföldre is. Fontos volt, hogy Veszprém
legyen ennek a konferenciának a központja. Minden olyan szakember idejött, aki
bűnüldözéssel és bűnmegelőzéssel foglalkozik. Ennek anyagi vonzata is van, amit
támogatásokkal egészítettünk ki, ezért sajnálattal hallom, hogy az idén sem emelkedett a
támogatási összeg. Sajnos egy egyesületünk megszűnt, ezért átszervezésre lesz szükség,
amihez az önkormányzat, a bizottság illetve a területi képviselők segítségét kérnénk.
Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, a
napirenddel kapcsolatos vitát berekesztem. Miután az előterjesztés tájékoztató, ezért döntést
nem igényel.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi ülésünkre 2017.
március 20-án, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthy-teremben kerül sor.
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A Bizottság ülését berekesztem, mindenkinek köszönöm a részvételét és az aktív
közreműködésüket.
K.m.f.

Takács László
elnök

dr. Hunyadfalvi Balázs
bizottsági tag
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