JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. február 16-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,
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 4 fő van jelen, a bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja.

Napirend:
1. Javaslat tétele a város közbiztonságának növelése érdekében az
Önkormányzat éves költségvetésében a bűnmegelőzési célú fejlesztések
megvalósításához szükséges források biztosítására.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Javaslat az „Év Veszprémi Rendőre, az Év Veszprémi Tűzoltója, valamint az
Év Veszprémi Polgárőre” díjak adományozására
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Takács László: Szeretnék javaslatot tenni, hogy vegyük előre a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
című előterjesztést. Irodavezető asszonynak gondolom, van még más elfoglaltsága is.
Van valakinek ellenvetése? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontok
tárgyalásával, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
4/2015. (II.16.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslat elfogadását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Forgóné Kelemen Judit: Nekem lenne egy ügyrendi kérdésem. Melyik előterjesztésre
szavazunk most?
Takács László: Kicseréltük a napirendi pontokat most a 2. napirendi ponttal kezdtünk.
Forgóné Kelemen Judit: Igen tudom, de itt 3 határozati javaslat van és 1 rendelet.
Takács László: Én 1 határozati javaslatot kaptam.
Scher Ágota: 3 határozati javaslat és 1 rendelet van. A költségvetésről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása című szöveges előterjesztés végén van mindegyiknél.
Takács László: Értem. Elnézést kérek egy kis adminisztrációs hiba történt. Lehet egyben
szavazni vagy külön-külön kell? Értem akkor külön-külön szavazunk.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez
tartozó három határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1„tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
5/2015. (II.16.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és a helyi adórendeletek
felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és a helyi adórendeletek felülvizsgálata” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az 1. határozati javaslat elfogadását.
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A Bizottság jelenlévő 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
6/2015. (II.16.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és a helyi adórendeletek
felülvizsgálata”
című előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 3 „igen”, 0 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
7/2015. (II.16.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és a helyi adórendeletek
felülvizsgálata”
című előterjesztésről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati
javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
8/2015. (II.16.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és a helyi adórendeletek
felülvizsgálata”
című előterjesztésről

3

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását.

és

Rátérünk a napirend szerinti első napirendi pont megtárgyalására:
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Szeretném itt megjegyezni, hogy a korábbi évekhez képest 3,8 millió Ft-tal több támogatást
kapunk. Ezzel tudjuk támogatni a rendőrséget ebben az évben.
Szóbeli kiegészítések.
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
egyszerű többséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
9/2015. (II.16.) határozata
az Önkormányzat éves költségvetésében a bűnmegelőzési célú fejlesztések
megvalósításához szükséges források biztosítására vonatkozó javaslatról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat tétele a város közbiztonságának növelése
érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében a bűnmegelőzési célú fejlesztések
megvalósításához szükséges források biztosítására” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a 2015. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok ellátásához
az Önkormányzat éves költségvetésében 5.000.000,-Ft összegű forrás biztosítását javasolja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal a határozati
javaslatot elfogadta.
Takács László: Rátérünk az utolsó napirendi pontunk megtárgyalására, amire zárt ülést
rendelek el. Valóban el kell rendelnem a zárt ülést?
Dr. Dénes Zsuzsanna: Nem kötelező. Tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, de az Mötv.
szerint nem automatikus zárt ülésről van szó. Szerintem nem kell.
Takács László: Jó. Köszönöm akkor nem rendelem el a zárt ülést.
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Azt még szeretném elmondani, hogy a februári Közgyűlés a napirend anyagát képező
előterjesztést nem tárgyalja, a kitüntetési javaslatokról szóló döntésre csak a márciusi
Közgyűlésen kerül sor. Ettől függetlenül a beérkezett javaslatokról a bizottság most dönteni
tud. Elsőként „Az Év Veszprémi Rendőre” díj adományozására vonatkozó javaslatot
tárgyaljuk meg. Az előterjesztést minden bizottsági tag megkapta. Kérdezem, hogy van-e
valakinek az előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Kapitány úr esetleg egy pár szóban jellemezné az általuk javasolt Pintér József r.
főtörzszászlóst?
Dr. Ipsits Csaba: Több kollégára kaptunk javaslatot, de a mi támogatásunk Pintér úrra
esett. A többiek szakmai szempontból kiesnek Pintér úr javára. Pintér József r. főtörzszászlós
baleseti helyszínelő. A tavalyi évben készített a szabadidejében egy filmet, ami a környéken
történt baleseteket mutatja be és ezzel járják a középiskolákat Veszprémben. Mindezt
szabadideje terhére. Én úgy gondolom, hogy igencsak megérdemli ezt a kitüntetést, ezért is
javasoltuk őt.
Takács László: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
minősített többséget igényel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
10/2015. (II.16.) határozata
„Az Év Veszprémi Rendőre” díj adományozására.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Év Veszprémi Rendőre, az Év Veszprémi Tűzoltója
és az Év Veszprémi Polgárőre díjak adományozására” című előterjesztést és a következő
döntést hozta meg:
A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság a 2015. évi, „Az Év Veszprémi Rendőre” díj
adományozására Pintér József r. főtörzszászlóst javasolja. Felkéri a Bizottság elnökét,
hogy a kitüntetési javaslatot a Közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal a határozati
javaslatot elfogadta.
Takács László: Második javaslatként „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozására
vonatkozó javaslatot vitatjuk meg. Egy javaslat érkezett a parancsnok úrtól mely szerint Pej
Sándor tü. főtörzszászlóst javasolják a kitűntetésre. Az előterjesztést minden bizottsági tag
megkapta. Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy
észrevétele? Parancsnok úr esetleg egy pár szóban bemutatná?
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Nádai Balázs tű. százados, parancsnok: A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
személyi állományából „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozására az „A” szolgálati
csoportból Pej Sándor tű. főtörzszászlós, szerparancsnok Urat javaslom. 1987. február 1-én
szerelt fel Veszprémben tűzoltónak gépkocsivezetői beosztásba. Jelenleg az „A” szolgálati
csoport szerparancsnokaként teljesít szolgálatot, melyet nagy odafigyelés jellemez.
Végigjárta a szolgálati ranglétrát. 2002-ben le is érettségizett, így tovább tudott lépni.
Szakmai tudását megfelelő módon fejleszti, szorgalmas, lelkiismeretes ember. Amennyiben
meghibásodást észlel, jelentési kötelezettségén túl mindent megtesz, hogy a meghibásodást
elhárítsa, annak kijavítása minél előbb megtörténjen. Csendes, szerény, háttérbe húzódó
alakja csoportjának, mégis annak meghatározó tagja, a fiatalok, az újoncok elismerik
rátermettségét, szakmai tudását. Ezen felül személyiségével kollégái megbecsülését is
kiérdemelte. Több alkalommal merült fel neve az „Év veszprémi Tűzoltója” elismerés
adományozásával kapcsolatosan, mely a szolgálati csoportjában elfoglalt helyét is bizonyítja.
A fiatal tűzoltók felkészítésében, oktatásában önállóan, minden külső ráhatás vagy utasítás
nélkül vesz részt, nyújt segítséget. Tűz- és káresetek felszámolásánál, egyéb munkálatoknál
munkáját kiválóan, magas színvonalon végzi. Fizikai állóképességét évek óta azonos szinten
tartja. Elöljáróival, feljebbvalóival szemben tisztelettudóan viselkedik. Kiemelkedő
teljesítményéért számtalan vezetői dicséretben és tárgyjutalomban részesült. 3 szolgálati
csoport van. Minden évben más csoportból kapja valaki a kitüntetést. Az idén az ,,A”
szolgálati csoport van soron és ő ebben a szolgálati csoportban teljesít szolgálatot. Teljes
egyetértésben esett őrá a javaslat.
Takács László: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
minősített többséget igényel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
11/2015. (II.16.) határozata
„Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozására.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Év Veszprémi Rendőre, az Év Veszprémi Tűzoltója
és az Év Veszprémi Polgárőre díjak adományozására” című előterjesztést és a következő
döntést hozta meg:
A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság a 2015. évi, „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj
adományozására Pej Sándor tű. főtörzszászlóst javasolja. Felkéri a Bizottság elnökét,
hogy a kitüntetési javaslatot a Közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal a határozati
javaslatot elfogadta.
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Takács László: Harmadik javaslatként „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozására
vonatkozó javaslatot vitatjuk meg. Itt is egy javaslat érkezett a díjra, Farkas Lászlóra, a
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület elnökére. Az előterjesztést minden bizottsági tag megkapta.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy
észrevétele? Esetleg egy pár szóban bemutatja valaki?
Hajdár József: Köszönöm szépen a szót. Eredetileg úgy volt, hogy még egy javaslat érkezik
a Dózsavárosi Polgárőr Egyesület részéről is, de mégsem történt meg. Az elmúlt években
már többször felmerült Farkas úr neve. Igen szerény, de jó képességű polgárőr. Ő élesztette
újra a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesületet. Óriási munkát végez, ezen kívül Czaun képviselő úr
munkáját is nagyban segíti. Közösségi ember. Én is és a Polgárőr Szövetség is csak javasolni
tudja Farkas urat erre a díjra.
Takács László: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
minősített többséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
12/2015. (II.16.) határozata
„Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozására.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Év Veszprémi Rendőre, az Év Veszprémi Tűzoltója
és az Év Veszprémi Polgárőre díjak adományozására” című előterjesztést és a következő
döntést hozta meg:
A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság a 2015. évi, „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj
adományozására Farkas Lászlót a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület elnökét javasolja.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a kitüntetési javaslatot a Közgyűlés elé terjeszteni
szíveskedjék.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
A Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal a határozati
javaslatot elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: Nekem az egyebekhez lenne. Ha jól értesültem róla múlt héten a
Kossuth-teremben volt egy roma-rendőr együttműködési konferencia. Ha erről kaphatnék
egy pár szóban információt.
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Dr. Ipsits Csaba: Ezen a konferencián én is meghívottként vettem részt. A Főkapitányság
szervezte és a főkapitány úr volt a fővédnöke. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat és a
Főkapitányságnak az együttműködését írták alá, ebben a programban. Lényege az
együttműködés a Kisebbségi Önkormányzat és a Főkapitányság között. Mi is kötünk most
egy megállapodást a hozzánk tartozókkal. Erre csütörtök délelőtt kerül sor a kapitányságon.
Meghívottként többet nem igazán tudok elmondani, a lényege az együttműködés.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönjük szépen.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek még a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2015. 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.

Takács László
elnök

Alberti Zsolt
bizottsági tag
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