JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. május 22-én, pénteken 09.00 órai kezdettel megtartott
nyilvános rendkívüli 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, Dr. Hunyadfalvi Balázs a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Takács László bizottsági elnök: Tisztelettel köszöntöm VMJV Önkormányzata
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának tagjait és a tanácskozási joggal rendelkező
meghívottakat.
A bizottság ügyrendjének I/6. pontjában foglaltak szerint összehívott rendkívüli ülését
megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő van jelen, ezért a
bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja.

Napirend:
1. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.
Az előterjesztés előadója:

dr. Strenner Zoltán KJB elnök

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag,
elfogadta.
Rátérünk a napirendi pont megtárgyalására.
Bár az önkormányzati SzMSz 77. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli bizottsági ülés
összehívása esetén az előterjesztést előzetesen nem kell megküldeni, az előterjesztést
írásban a 2015. május 18-ai ülésen a jelenlevő bizottsági tagok megkapták.
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
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Angyal Éva: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági Tagok!
Magáról a Drogsegély Ambulancia tevékenységéről a közgyűlés előtt számolnak be. Az
intézményeinknek a Drogsegély Ambulanciával állandó folyamatos kapcsolata van és ez az
amiben az Önkormányzat is részt tud venni, segítséget tud nyújtani a drogmegelőzésben.
Takács László: Köszönöm szépen. Valakinek észrevétele még?
Forgóné Kelemen Judit: Én szeretnék végig menni az előterjesztésen. A bevezető részben
a 3. oldalon a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben készült
ilyen program) valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának a bűnelkövetés okainak bemutatása. Én ahogy ezt
olvastam, a program kivételével nem találtam ilyet. Érdemes lett volna ha másból nem is a
rendőrségi beszámolóból ezt a bekezdést kiegészíteni.
A következő, a 9. oldalon az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása. Itt azt szeretném kérdezni, hogy amikor a támogatásokat odaítélik, akkor csak a
törvényben meghatározott jövedelmet veszik alapul, vagy kimennek környezettanulmányra.
Vannak olyan családok, ahol az édesanya egyedülálló szülőként van feltüntetve, ugyanakkor
élettársi kapcsolatban él, tehát a jövedelme abban az élettársi közösségben más. Ezt
vizsgálják-e a támogatás odaítélésénél vagy csak jövedelemigazolást kérnek be.
A Gyvt. 94. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat gyermekek átmeneti
otthonát köteles működtetni. Ugyanakkor lejjebb olvasható, hogy nem működtet átmeneti
otthont. Ha jól értem, egy törvény által előírt feladatot nem teljesít az önkormányzat, vagy
nem jól értem.
A 4. kérdésem a bűnmegelőzés. A megyében működő bűnmegelőzési munkacsoport
összejövetelei havi rendszerességgel történnek. Szeretném kérdezni, hogy ebben kik vesznek
részt és esetleg lehet-e tudni valamit a munkájukról. A bizottság megtudhat-e többet ennek
a munkacsoportnak a tevékenységéről. Mivel napközben nem csak VMJV lakói tartózkodnak
itt, érdemes lenne a munkacsoportnak a munkájáról tájékoztatást kapni.
A 25. oldalon csak technikai módosítási javaslatom lenne, a 2015. május 10-ei dátum 2014.
május 10-ei dátum lenne.
Az 5. kérdésem, hogy a KEF-nek a támogatására miért nem kerül sor évek óta. Hiszen a
Bűnmegelőzési Közbiztonsági Bizottság 2012-ben megváltoztatta a bizottság tagjait, új tagok
kerültek a bizottságba. Ez a bizottság 1,2 m Ft-al tudott rendelkezni. A mi bizottságunk tesz
javaslatot a 2016-os költségvetésnek a KEF-re. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy
működjön, ha már egyszer van. Viszont, ha nem tudja magát fenntartani, akkor nem biztos,
hogy érdemes megtartani. A kábítószerpolitikában a kínálat csökkenése és a kereslet
csökkenése egymást erősítő elem. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat abban a formában
nem valósult meg, hogy sem a kínálat nem csökkent, sem a kereslet. Érdemes lenne a
stratégiák elkészítésekor a nemzetközi egyezményeket újra elővenni és értelmezni, mert én
azt gondolom ha ezekből a mondatokból indulunk ki akkor nem biztos, hogy jó stratégiákat
tudunk készíteni. Köszönöm ennyit szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönöm, átadom a szót Angyal Évának.

2

Angyal Éva: Köszönöm szépen az észrevételeket. A szakmával kezdeném, a
környezettanulmány készítésével. Valóban van amikor környezettanulmányt készítünk ez
önkormányzati rendeletben foglaltak ellátásakor van így. Amit viszont a törvény szabályoz,
pl. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ennél a támogatásnál nem mehetünk ki. A
gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatban, amikor a Mikszáth Kálmán utcába költözött a
CSÁÓ akkor arról volt szó, hogy ott gyermekek átmeneti otthonát hoznak létre a tetőtérben.
Ez nem valósult meg. A CSÁÓ-tól azt az információt kaptuk, hogy igazán akkora szükség
nincs is rá, igazán inkább a Családok Átmeneti Otthonára van szükség. A 25. oldalon valóban
elírás történt, az javításra szorul. A kábítószer egyeztető fórummal kapcsolatban átadom, a
szót Piroskának, nálunk ő foglalkozik ezzel a résszel ő készítette az anyagnak ezt a részét.
Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság!
Ezzel kapcsolatban én azt gondolom nem értelmezési probléma van, igazából ez a célkitűzés.
Megszüntetni a kábítószer problémát úgy gondolom, nagyon nagy elvárás lenne. A
nemzetközi piac is azt igazolja, hogy sajnos nem csökken a kábítószereknek a köre, hanem
nagyon is megy el a dolog. Mindig egy lépéssel előbbre van, mint az óvintézkedések. Nem ez
alapján készítjük el a stratégiát, hanem azok mentén próbáljuk, hogy mennyire lehet egy
városban kezelhetővé tenni ezt a problémát. Azt gondolom, Veszprémben eddig sikerült.
2013-ig működött is a stratégiai programok végrehajtása, és év végéig elég sok mindent
sikerült megoldanunk. Különböző tanulmányokat is készítettünk, amiben részt vett a
Hittudományi Főiskola is a szakértő csapatával. Mint az Irodavezető Asszony is említette
sajnos ezt a minimális összeget sem sikerült benntartani a költségvetésben, mindig kihúzásra
kerül. Csak szeretném megjegyezni, hogy Győr városában 5 m Ft-ot fordítanak erre a célra.
Ha ennyi pénzt sem sikerül ráfordítani erre a célra, akkor valóban nem biztos, hogy
működnie kellene. Legjobb információm szerint Némedi Lajos alpolgármester úrral Wéber
László helyi KEF elnök éppen tárgyalásokat folytat. Ráfordítás nélkül nem lehet semmit
csinálni.
Takács László: Köszönöm szépen. Amit én hozzá szeretnék tenni, hogy a bűnmegelőzési
bizottságnak a megyei illetve a járási csoportjába Polgármester úr van delegálva, akit én
képviselek ezeken a rendezvényeken. Ezen a héten volt a megyei és 24-én lesz a járási. Az
anyagot átkértem és képviselő asszonynak átküldöm, hogy mi a célja ezeknek a
rendezvényeknek.
Forgóné Kelemen Judit: Én nem csak magamra gondoltam, szerintem a bizottság többi
tagját is érdekelheti.
Takács László: Rendben, akkor átküldöm a bizottság minden tagjának azt a részt ami
közvetlen minket érint.
Forgóné Kelemen Judit: Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka, mivel indokolják azt,
hogy kihúzzák a költségvetésből. Vagy csak az iroda beírja és ők kihúzzák? Mert pl. a
finnugor kulturális eseményre 10 m Ft-ot különítettek el, ennyi önrészt fog vállalni az
önkormányzat. Ha a kettőt összehasonlítom, akkor én azt gondolnám, hogy vannak olyan
prioritások, amik előbbre valók lennének.
Angyal Éva: Valóban minden évben betervezzük a Kábítószer Egyeztető Fórumra az
összeget. Nekem az lenne a kérésem, hogy akkor, ha másképpen nem a bizottság
támogassa, hogy erre a célra kerüljön elkülönített összeg. Akkor valóban el tudjuk a
nemzetközi koncepciónak, vagy a drogstratégiának megfelelően készíteni a sajátunkat is.
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Dr. Bölöniné dr. Deák Piroska: Annyiban szeretném kiegészíteni az Irodavezető Asszonyt,
hogy gyakorlatilag úgy is elmaradásban vagyunk a mostani pályázati kiírásokat ismerve.
Eleve lemaradásban vagyunk, mert akkor egy kész koncepciót kellene adni, hogy
eredményesen részt vehessünk a pályázatokon. Ha jövőre esetleg kapunk is pénzt, akkor
már csak a következő évben tudunk pályázni, mert egyelőre nem felelünk meg azoknak a
kritériumoknak, ami a pályázati pénzeszközöknek az elbírálásában előnyt jelent.
Takács László: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a bizottságtól még ne
várjunk csodákat, hiszen még csak most lettünk állandó bizottság. A koncepció kidolgozás
alatt van, mindenképpen szeretnénk ezt képviselni. Szeretném kérni Képviselő Asszony
türelmét. Tettem ezek szerint egy felelőtlen kijelentést a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság
ülésén. A rendőrség jól végzi a munkáját és én úgy gondoltam, hogy az Önkormányzat illetve
az intézményeknek sokkal jobb a kontaktja a polgárokkal, mint mondjuk egy megyei
rendőrségnek. Azt az ígéretet tettem, hogy mi ezeket megpróbáljuk mindenféleképpen
támogatni illetve a szóróanyagok kiosztásában segédkezünk.
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
23/2015. (V.22.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről”
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!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, elfogadta.
A bizottság ügyrendjének VIII/1. pontja szerint a Bizottság fél évre előre munkatervet készít.
A bizottság Elnöke a munkaterv készítéséhez javaslatot kér többek között a bizottság
tagjaitól. Kérem, hogy a most kiosztott adatlapokat legkésőbb 2015. június 5–éig a bizottság
referenséhez visszajuttatni szíveskedjenek.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2015. június 15-én, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthy-teremben kerül sor.
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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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