JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2019. február 18-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Komjáthy-terem
Veszprém, Óváros tér 9.
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 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

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
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
I/2019. (II.18.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a 20/2018. (XII.03.) számú határozatának végrehajtására vonatkozó jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Előterjesztője polgármester úr.
Kérdezem a napirend előterjesztője képviseletében megjelent Fazekas Ildikó irodavezető
asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Fazekas Ildikó: Köszönöm a szót. Csak röviden szeretném kiegészíteni az előterjesztést. A
költségvetés összeállítása során lényeges szempont számunkra, hogy olyan bevételi
forrásaink legyenek, amik fedezik a kiadásainkat. 2019. évben új kiadásként jelentkezik,
hogy az önkormányzat saját gazdasági társaságával oldja meg a helyi közlekedést. Emellett
természetesen biztosítjuk a kulturális, sportrendezvények, nyugdíjasszervezetek és oktatási
intézmények támogatását is. A Városi Közbiztonsági Keret összegét 2019. évben
háromszorosára emeltük. A tavalyi 5 millió Ft helyett most 15 millió Ft lett a támogatás
összege. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna csak elmondani.
Takács László: Köszönjük szépen. Örömmel halljuk. Lesz is és van is helye a megemelt
támogatási összegnek. 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
2/2019. (II.18.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, valamint az Önkormányzat saját bevételének és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló A
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.
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Fazekas Ildikó: Egy határozati javaslatról kellene szavazni és egy rendeletről.
dr. Fejes István: Szót kérnék. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Határozott álláspontom,
hogy a bizottság soha nem az előterjesztésről dönt, mert erre nincs hatásköre, hanem arról,
hogy javasolja-e az előterjesztés közgyűlés általi megtárgyalását. Azért írtuk ezt a határozati
javaslatot, amely az előterjesztés A pontjának megfelelően szól. Tehát a bizottság a
rendeletre vonatkozó előterjesztést tárgyalta meg és azt, illetve az A határozati javaslatot
egy határozati javaslattal fogadta el a bizottság.
Takács László: Köszönjük szépen. Én maradok aljegyző úr javaslata mellett.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése? Kórosi Úr.
Kórosi Tibor: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Bizottságot, hogy 2018. december 15-én a
Dózsa Polgárőrségnél lemondás miatt tisztújítás történt az Elnöki posztra. A megválasztott
elnök törvényszéki bejegyzése két hónapja folyamatban van, de ma kaptam a hírt, hogy az
új elnök Pécsett állást kapott, ezért távozni készül. A Dózsa Polgárőrség elnök nélkül marad.
Természetesen lesz majd elnökválasztás akkor, ha alkalmas embert találunk a pozícióra, de
ennek az a kockázata, hogy egy bizonyos idő után az egyesületnek a léte forog kockán.
Alternatívák vannak, vagy lesz olyan személy, aki jelentkezik polgárőrnek és alkalmas az
elnöki pozícióra, mert a jelenlegi tagság átlagéletkora 73 év. 4 évre senki nem vállal elnöki
pozíciót. A másik, hogy egyesül a két egyesület a Gyulafirátóti és a Dózsa Polgárőrség. Ezek
a lehetőségek vannak, máskülönben megint az a 7-8 ember, aki szolgálatot képes ellátni, el
fog veszni. Ügyvezetése van az egyesületnek, csak elnöke nem lesz. Jelenleg még van. Ha
van rá lehetőség, akkor nagyon szívesen fogadunk bárhonnan fiatalabb korosztályú
jelentkezőket. Nem lenne szerencsés, ha újból egy nagy létszámú polgárőr veszne el a város
számára.
Takács László: Köszönjük szépen. Ezt megbeszéljük. Tavaly az egyesület kiesett a
támogatásból összeférhetetlenség miatt, akkor az idén ez már nem állna fenn.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi ülésünkre 2019.
március 18-án, 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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