JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2018. február 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Veszprém, Óváros tér 9/b. kis-házasságkötő-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 határozat végrehajtásáról

Napirend:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

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.
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)
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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 az írásos anyaghoz. Az
írásos dokumentáció néhány pontjára szeretném felhívni a figyelmet. A költségvetés
összeállításakor többféle elvet követtünk. Az egyik az volt, hogy olyan bevételi lehetőségeket
építsünk csak be a költségvetésbe, ami nagy biztonsággal meg is valósítható, tehát minimális
kockázat legyen a bevételek tervezésénél. A kiadásoknál igyekeztünk a működés
zavartalanságára koncentrálni úgy, hogy a törvényi előírásokat minden területen be tudjuk
tartani. Emellett fontos szempont volt még, hogy a területi operatív programban megvalósuló
pályázati forrásokkal a fejlesztéseket tudjuk folytatni illetve elkezdeni. Ugyanez vonatkozik a
modern városok programban megvalósítandó létesítményekre. Azzal számolnunk kellett az
elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a pályázati források nem lesznek mindig elegendőek
a megvalósításhoz. A közbeszerzések során lehetett látni, hogy az építőiparban
bekövetkezett nagy változások az árakra nem kedvező hatást gyakoroltak. Emiatt
céltartalékba is helyeztünk egy bizonyos összeget, hogy könnyebben tudjon válaszolni a
kihívásokra az Önkormányzat. Figyeltünk arra is, hogy a különböző területeken fellépő
feszültségeket valamilyen szinten kezelni tudja az önkormányzat. Egyik legmarkánsabb ilyen
kérdés az volt, hogy az óvodai területen egyre több olyan kisgyerekkel lehet találkozni, akik
viselkedésükkel a nevelő munkáját és társaikat is veszélyeztetik. Ezért ezen a területen 6 fő
létszámfejlesztést javasol az előterjesztés azért, hogy minden egyes óvodában legyen egy
olyan óvodapedagógus, aki kiemelten tud foglalkozni ezekkel a gyerekekkel és így lehetőség
szerint nem sérül a nevelőmunka az egész óvodát érintően. A költségvetés igyekezett
megtartani azokat a nem kötelező elemeket is amelyeket a városban már elfogadtak, illetve
el is várnak az önkormányzattól. Mind a kulturális rendezvényekre, kulturális egyesületekre
civil támogatásokra, nyugdíjtámogatásokra vonatkozóan, valamint a sportegyesületekre.
Ezekre mind igyekeztünk fedezetet biztosítani a költségvetésben. A bizottság szempontjából
a leglényegesebb a közbiztonsággal összefüggő keret. Változatlanul szerepel benne az a
bűnmegelőzési keret, ami az elmúlt években mindig bent volt a költségvetésben. A térfigyelő
rendszer megújításával kapcsolatban az első lépésnek a fedezete is szerepel a
költségvetésben. Köszönöm szépen, én ennyivel egészítettem volna ki az írásos
dokumentációt. Kérdésekre válaszolok.
Takács László: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont
előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: Nekem csak egy gondolatom lenne, Elnök úr. A Bűnmegelőzési
keret továbbra is csak 5 millió ft-ként szerepel a költségvetésben. Nyilván a bizottság jobban
örült volna, ha ezt az összeget sikerül emelni. Azt szeretném megkérdezni, hogy attól függ,
hogy milyen lesz az év, esetleg év közben a rendeletmódosítások alkalmával lehetőség lesz-e
ezt a keretet megemelni, illetve a bizottság kezdeményezi-e ennek a keretnek a
megemelését?
Takács László: Köszönöm szépen a kérdést. Már kezdeményeztem is. Polgármester úrral
folytatott költségvetési tárgyalások során már javasoltam ennek az összegnek a jelentős
megemelését. Polgármester úr ígéretet tett, hogy az év folyamán még meg tudjuk emelni a
keretet. A következő választási évben meg már szeretném, ha be is kerülne ez a
költségvetésbe.
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Scher Ágota: Erről én még nem hallottam, de nyilvánvaló, ha majd aktuális lesz, akkor
megbeszéljük. Annyit tudnék ehhez elmondani, hogy igazán a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
keret, ha nem is pályázati rész, de radikálisan emelkedett, hiszen a bűnmegelőzésnek egyik
sarkalatos eleme pont azok a térfigyelő kamerák, amik a városban elhelyezésre kerültek.
Tavaly év végén egy jelentős összeggel a beközlekedő útvonalakhoz kapcsolódó
fejlesztésekre irányzott elő a közgyűlés pénzelemeket. Ennek a megvalósítása folyamatban
van. A másik jelentősebb a beruházások között az a 20 milliós összeg, ami nem új kamerákat
jelent, hanem a meglévő kamerarendszernek a használhatóbbá tételére szolgál. Ezzel egy
jelentősebb lépést tett előre a város, mint az elmúlt években.
Takács László: Köszönöm. Én kimondottan a támogatási keretet szeretném, ha
megemelnék. A polgárőrség és a rendőrség felé. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1.
napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban további kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala egyszerű
többséget igényel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
2/2018. (II.12.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, valamint az A/1. és A/2. határozati javaslatok
elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen és 1 fő
tartózkodása mellett fogadta el.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
Scher Ágota: 2 határozati javaslatról kellene szavazni és egy rendeletről.
dr. Fejes István: Szót kérnénk. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én etekintetben
megvédeném az Elnök urat. A bizottságnak nem az a dolga, hogy elfogadja az előterjesztést,
hanem, hogy javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. És ezért nálunk az
ügyrend és egyéb minősített többséget igénylő napirend kivételével minden közgyűlési
előterjesztés egyszerű többségű döntésekkel megy be. Ugyanis itt nem döntés születik
magáról az előterjesztésről, hanem azt a bizottság a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja,
illetve ebből fakadóan a bizottságnak csak az előterjesztés A pontját kell tárgyalnia. Én úgy
gondolom, semmi akadálya, hogy a javaslatot egy döntéssel fogadja el a bizottság. Már
tavaly is csak egy döntés született, s azt nem kifogásolta a törvényességi felügyelet.
Köszönöm.
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Takács László: Köszönjük szépen.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése? Egyéb kérdés, észrevétel? Kapitány Úr.
dr. Ipsits Csaba: Köszönjük Elnök úr! Mi természetesen annak is örülünk, ha kapunk egy
kis támogatást, hiszen mi is a városra fordítjuk az összeget, de a kamerarendszer
fejlesztésének is örülünk. Említettem, hogy a hétvégén volt egy rablás jellegű dolog. Bement
a pénzváltóba a férfi és a kamerafelvétel alapján beazonosították a rendőrök. Ismerték,
pedig várpalotai az illető. A Rákóczi utcán jól működő kamera volt. Attól függetlenül csak 3040 kamera működik, a többi nem jó.
Egyre több gond van a kutyákkal. Elengedik a kutyákat és szabadon hagyják őket és ezek
pedig kisgyerekeket harapnak meg. Hétvégén is volt egy ilyen jellegű támadás. Egy kutya
szétmarcangolt egy kiskutyát és megharapott egy gyereket. Nekünk nincs hova elhelyezni a
kutyákat. Mi nem vagyunk kutyaőrző. A gyepmestert nem lehet arra kötelezni, hogy éjjelnappal szolgálatba legyen. Az állatkórház ilyenekkel nem foglalkozik. Egyre több kutya van
szabadon a városban. Ebből nagyon nagy gond lesz.
Scher Ágota: Van a költségvetésben egy pályázati lehetőség, amely állatmenhelyek
segítését célozza meg. Van egy-két állatmenhely a városban, csak a körülmények nem
megfelelőek és ennek a javítására célozza meg most első alkalommal ez a pályázati
lehetőség.
dr. Ipsits Csaba: Most is felvettük a kapcsolatot velük, de nem fogadták be, mert
veszélyes volt a kutya. Ők sem mertek hozzányúlni.
Takács László: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság
hatáskörébe tartozó más ügyben észrevétele, vagy kérdése? Egyéb kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi ülésünkre 2018.
március 19-én, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthy-teremben kerül sor.
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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