JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2020. február 17-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Komjáthy-terem
Veszprém, Óváros tér 9.
Az ülésen jelen voltak: Pálinkás Roland, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
elnöke, Stigelmaier Józsefné, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság alelnöke, Benczik
Gabriella, dr. Kiss Béla, Alberti Zsolt Tamás, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Pálinkás Roland 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.
Aki a napirendekkel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására.
Kérdezem a napirend előterjesztője képviseletében megjelent Fazekas Ildikó irodavezető
asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Fazekas Ildikó: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Bizottság. Egészen rövid
kiegészítést szeretnék hozzátenni a 2020. évi költségvetés tervezéséhez. Az idei évben is,
mint az előzőben, próbáltunk olyan reálisan teljesíthető bevételekkel tervezni, amelyek
valóban meg is tudnak valósulni és nyilván a kiadásainkat is ehhez szabtuk. 2020. évben a
Városi Közbiztonsági keretre 12 750 e Ft-ot terveztünk. Emellett ebben az évben is
biztosítunk forrást a kulturális, sportrendezvények, az oktatási intézmények, valamint a
nyugdíjas szervezetek támogatására is. A költségvetésünkben az idei évben az Európai
Kulturális Főváros program keretében különböző kulturális rendezvények, illetve fejlesztések,
beruházások megvalósulása, kiadási oldalon az előre nem várt eseményekre 177 m Ft-ot
helyeztünk céltartalékba, illetve az idei évben az önkormányzat saját fejlesztési forrására 149
800 e Ft hitel felvételét javasoljuk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna csak
elmondani.
Pálinkás Roland: Köszönjük. Nekem lenne egy kérdésem. Az EKF-s 2020. évi költségvetési
kiadás előirányzat táblázatának a 17. sorában szerepelnek a térfigyelő kamerák. Erről szabad
kérdeznem, hogy mit lehet róla tudni.
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Kovács Zoltán: Megpróbálok erre én válaszolni. A Városüzemeltetési Iroda vezetője
vagyok. Minden évben, illetve az elmúlt években próbáltunk a térfigyelő kamerák bővítésére,
fejlesztésére keretet biztosítani, illetve egy másik soron található egy összeg, amely a
meglévő rendszer működését szolgálná, ez pedig a fejlesztését. Igazából erre a célra nincs
konkrétan még műszaki tartalom meghatározva. Pontos helyszínek nincsenek, de mint igény
ez itt szerepel.
Pálinkás Roland: Köszönöm a választ.
Kérdezem, hogy van-e valakinek még az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban
kérdése, vagy észrevétele?
dr. Kiss Béla: Köszönöm. A költségvetés a törvényi előírásoknak alaposan megfelel,
ugyanakkor vannak fenntartásaim a végrehajthatósággal kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy az
úgynevezett beszámítás, vagyis az iparűzési adóalap 55%-kal történő csökkentése mit jelent
a valóságban. Ugyanakkor az elmúlt időszakban, mikor ez kibukott, jónéhány kormánypárti
városvezetés, élükön megemlítve a szomszéd megyéből Székesfehérvárt, egyértelműen
felszólalt ellene, a mi vezetésünk csendben maradt. Remélem, azért mert tudják, hogy nem
befolyásol semmit, de nekem vannak fenntartásaim. Igazából nem tudjuk, hogy ha 55%
eltűnik a költségvetésből, a maradék 45% vajon mit fog biztosítani. Az elhangzott, hogy 177
m Ft a céltartalék. Ez jól hangzik. Ugyanakkor ha baj van az iparűzési adóval, akkor ez csepp
a tengerben. Pl. A V-busz tavaly négyszer került módosításra, alkalmanként 150 millió forint
összeggel. Remélem most annyira alapos az is, hogy nem kell ilyennel számolni, mert ha
igen, akkor a 177 millió forint bagatell összeg lesz. Köszönöm.
Fazekas Ildikó: Az első kérdésére a válaszom, hogy az iparűzési adó 55%-ának eltűnése
az nem azt jelenti, az igazából a szolidaritási hozzájárulás számítására vonatkozik, ugyanis az
önkormányzatnak kell fizetnie egy szolidaritási hozzájárulást az állam felé. Tehát ez nem azt
jelenti, hogy csökken az iparűzési adó bevételünk. A másik, amit az általános tartalékba
helyeztünk, 177 millió forint, ez a tavalyinál valamivel nagyobb összeg. Tavaly 150 millió
forint volt előirányozva. A V-busz működésére pedig a tavalyi működési adatokkal nagyjából
megegyező összeg lett betáblázva. Bízom benne, hogy várhatóan ez az összeg elég is lesz a
cégnek a működésére. Ez megfelel a teljesítési adatoknak.
dr. Kiss Béla: Köszönöm szépen.
Pálinkás Roland: Köszönöm szépen mind a hozzászólásokat, mind a válaszokat. Úgy
gondolom, hogy mind a polgármesteri hivatal és mind a városi cégek is egy igen alapos és
hosszadalmas egyeztetés után tették le ezt a 2020-as költségvetési tervezetet. Bízom
benne, hogy ez tartható és egy sikeres évet tudunk 2020-ban is zárni. Valakinek még
észrevétele?
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
egyszerű többséget igényel.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
4/2020. (II.17.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, valamint az Önkormányzat saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló A)
határozati javaslat elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 fő igen szavazattal és 2
fő tartózkodása mellett elfogadta.
dr. Dancs Judit: Elnézést az első napirendi pontnál csak egy szavazás volt a határozati
javaslatról és még a rendelet-tervezetről is kellene szavazni.
Pálinkás Roland: A törvényességi felülvizsgálatot végző személy javaslata alapján
szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet is.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
5/2020. (II.17.) határozata
a,,Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

és

(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 fő igen szavazattal és 2
fő tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására.
Kérdezem a napirend előterjesztője képviseletében megjelent dr. Dancs Juditot, hogy van-e
szóbeli kiegészítése?
dr. Dancs Judit: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Bizottság! Nincs szóbeli kiegészítésem, ha kérdés
van, válaszolok.
Pálinkás Roland: Kérdezem, hogy van-e valakinek a 2. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
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dr. Kiss Béla: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy alapjáraton minden módosítással
egyetértek, a képviselői illetményalapot több éve módosították utoljára. A javaslat, ahogy
számolgattam, 35 egész valamennyi %-os emelést jelent. Ez ekkora távlatban bagatell
összeg, összehasonlítva a sajtóban megjelent hasonló méretű megyei jogú városokéval
illetve budapesti kerületekével, ez még mindig nagyon alacsony. Ezt feltétlenül támogatom.
Pesterzsébeten köztudottan 400 ezer forint, ez nálunk még mindig csak 192 ezer forint. Ezt
mindenképpen nagyon indokoltnak tartom. Köszönöm.
Pálinkás Roland: Köszönöm. A választás után polgármester úr és a frakcióvezetőkkel való
egyeztetés után közösen jutottunk egy olyan döntésre, hogy ezt az összeget a mostani
költségvetési vita keretében fogjuk növelni. Így ahogy mondja, 140 ezer Ft-ról 192 ezer Ftra. Próbáltunk addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, ezt jelzi az is, hogy a
bizottságokban a képviselők is nagy felelősséggel ülnek. Ezt is szeretné a polgármester úr
ezzel az emeléssel is honorálni. Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel,
szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak figyelmét arra,
hogy a döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
6/2020. (II.17.) határozata
,,Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása,, című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága,,Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása,, című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását, a rendeletmódosítások, valamint a képviselői keretről szóló határozati javaslat
elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 fő igen
szavazattal elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
dr. Dancs Judit: Elnézést itt is 3 szavazás kellene.
Pálinkás Roland: Az előterjesztő képviseletében megjelent személy javaslata alapján
szavazásra bocsátom a B) rész: Döntés a képviselői keretről szóló határozati javaslatot is.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
7/2020. (II.17.) határozata
a,,Döntés a képviselői keret” című előterjesztésről
Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását

és

(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 fő igen
szavazattal elfogadta
Szavazásra bocsátom a C) részt is.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
8/2020. (II.17.) határozata
a,, Civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

és

(szavazás)
Megállapítom, hogy az önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést a
bizottság egyhangúlag, 5 fő igen szavazattal elfogadta
További észrevétel, kérdés? Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a
legközelebbi ülésünkre 2020. március 16-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.
Pálinkás Roland
elnök

Alberti Zsolt Tamás
bizottsági tag

Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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