JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. április 20-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. (A bizottság ülésén nem volt jelen: Dr. Hunyadfalavi Balázs)
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, ezért a bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja.

Napirend:
1. A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámolójának véleményezése.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérnék a napirendi pontok megtárgyalására.
A napirend előterjesztését a meghívó mellékleteként megküldtük. Kapitány úr szeretné
esetleg szóban kiegészíteni az előterjesztését?
dr.Ipsits Csaba: Köszönöm szépen. Az Önkormányzat Közgyűlése előtt részletesen
beszámolok a rendőrség munkájáról, most nem kívánom azt kiegészíteni. Annyit szeretnék
elmondani, hogy ugyan nem mindenben fényesek az eredmények, de van egy szervezeti
értékelési rendszer, amit tavaly vezettek be és ott 99,9% azaz majdnem 100 %-os a
teljesítményünk.
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A bűncselekmények számának emelkedése attól is függ, ha netán itt felderítünk egy csalás
sorozatot és még máshova is elérnek a szálak, azt akkor is ide számolják. Ezért így a
bűncselekmények száma statisztikailag emelkedést fog mutatni. Köszönöm ennyit szerettem
volna mondani.
Takács László: Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele? Képviselő Asszony!
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót. A beszámolóban olvashatunk az iskolarendőr
programról, amiben a pedagógusok speciális problémákkal fordulnak az iskolarendőrökhöz.
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, például az is érdekelne még, hogy a többi iskolában
nem lehetne-e ezt az iskolarendőr programot bevezetni? Ezen kívül Gyulafirátótnak és
Kádártának egy körzeti megbízottja van. Kapitány Úr lát-e arra lehetőséget, hogy a két
városrésznek külön körzeti megbízottja legyen. A következő kérdésem, hogy az iskolai
drogproblémákkal kapcsolatban van-e arra adat, hogy hány tanulót érint ez a probléma.
Érkeznek még olyan megkeresések, amik a családon belüli erőszakkal kapcsolatosak. Ezekre
a kérdésekre szeretnék választ kapni kapitány úrtól, ha ez lehetséges.
dr.Ipsits Csaba: Az iskolarendőröket úgy kell elképzelni, hogy ők szinte együtt élnek a
gyerekekkel. Egész nap velük vannak, az összes problémájukat ismerik. Ők nyugdíjas
rendőrök, akikhez bármilyen problémával lehet fordulni. A többi iskolában is lehetne ilyen
program, ha van rá igény és anyagi fedezet. Mi nem zárkózunk el előle. A két városrésznek
lehet külön körzeti megbízottja, mint már többször említettem, minden pénz kérdése. Ha van
rá anyagi fedezet, akkor valószínű meg lehet oldani a problémát. Az iskolákat, tanulókat
érintő drogprobléma kapcsán különböző előadásokat tartunk, mindenhol jelen vagyunk, de
sajnos azt tudomásul kell venni, hogy a fiatalok túlnyomó többsége kipróbálja a kábítószert.
Ez ellen nem lehet és nem is tudunk mit tenni, de természetesen minden tőlünk telhetőt
megteszünk.
Takács László: Valakinek még esetleg hozzászólása észrevétele? 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
16/2015. (IV.20.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámolójának véleményezése” című előterjesztést
és a következő döntést hozta meg:
A bizottság a Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámolóját VMJV Önkormányzata Közgyűlése általi
megtárgyalásra alkalmasnak találta, javasolja annak Közgyűlés elé történő terjesztését, és a
beszámolónak a határozat melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását. Felkéri a
bizottság elnökét, hogy a Közgyűlést a bizottság döntéséről tájékoztassa.
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Felelős: Takács László bizottsági elnök
Határidő:

2015. április 30.

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 fő igen, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Képviselő Asszony.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót. Miért hiányzik a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak 2013-2014. évi számáról szóló adat?Az útfejlesztéseknél Jutaspuszta miért
nincs pozicionálva? Mennyibe fog kerülni a szentkirályszabadjai ipari park fejlesztése? A
hulladékhasznosítóval kapcsolatban továbbra is kérdés, hogy milyen technológiával fogják
létrehozni, megvalósítani? Mikorra várható a Komakút tér 1. szám 3. emeletén található
fogorvosi rendelők felújítása? A 19. oldalon található táblázatban olvasható, hogy az ISZSZ
működése arányaiban nem olcsóbb, mint az OEPMSZSZ volt, pediglen az olcsóbb működtetés
az átalakítás irányelve volt. Ezek lennének a kérdéseim.
Józsa Tamás kabinetfőnök, Polgármester Úr képviseletében: Köszönöm a szót.
Köszöntöm a bizottság tagjait. Röviden válaszolnék a feltett kérdésekre, miután már az előző
bizottsági ülésen ezek már elhangzottak. A hiányzó adatokat a közgyűlésig megküldi a
munkaügyi központ. Csak azok a projektek szerepelnek az útfejlesztéseknél, amelyekhez
építési engedély kell. Az ipari parkhoz vezető bekötőút műszaki állapota nem felel meg egy
ipari célú forgalmi út elvárásainak. A gázbekötés is még hátra van. Ezeket a fejlesztéseket
mindenképpen be kell építeni az árba. Az,,intech-technológiá”-val kapcsolatos a
hulladékhasznosító megépítése. A komakúti fogorvosi rendelőkkel kapcsolatban egyelőre
nem tudok válaszolni. Köszönöm, remélem válaszoltam a Képviselő Asszony kérdéseire.
Takács László: Valaki esetleg még szeretne kérdezni?
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.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
17/2015. (IV.20.) határozata
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 20152020” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását.
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Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 fő igen, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pont megtárgyalására.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Képviselő Asszony.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm. 72 bölcsődei férőhelyet javasolnak Veszprémben, de
az olvasott anyag szerint 240 bölcsődei férőhelyet lehetne fejleszteni. Arra lennék kíváncsi,
hogy valójában nem lesz-e kevés ez a férőhely, ha arra számítanak, hogy több fiatal telepszik
itt le a városban. Mit takar a ,,Mi piacunk, a mi ételünk”. program. Ezek lennének a
kérdéseim. Még annyit szeretnék, hogy munkásszállók építésére valóban szükség van-e?
Józsa Tamás kabinetfőnök, Alpolgármester Asszony megbízásából: A 240 férőhelyet
az önkormányzatnak akkor is létre kellene hoznia, ha erre nincs is annyi igény. Településékre
vannak osztva az ország vállalásai. Így kapott Veszprém 240 bölcsődei férőhelyfejlesztést
anélkül, hogy felmérték volna az igényt. A minisztérium szerint A ,,Mi piacunk, a Mi ételünk”
programot vidékfejlesztési forrásból kellene megvalósítani ezért még az is elképzelhető,
hogy nem kerül a közgyűlés elé. A munkásszállókkal kapcsolatban csak annyit, hogy
különböző szintű lakásokra van szükség. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Takács László: Valakinek esetleg 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
egyszerű többséget igényel.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
18/2015. (IV.20.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 fő igen, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
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Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2015. május 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

Alberti Zsolt Tamás
bizottsági tag
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