JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. június 15-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Veszprémi Rendőrkapitányság
Veszprém, Bajcsy Zs.u. 2.
Az ülésen jelen voltak: Takács László, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke,
Tóth Györgyi, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság alelnöke, Forgóné Kelemen Judit,
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság tagja, 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. Külön köszöntöm a bizottság
ülésének helyet biztosító dr. Ipsits Csaba r. ezredes urat, Veszprém Rendőrkapitányát.
A bizottság ülését megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság tagjai
közül 3 fő van jelen, ezért a bizottság határozatképes. (Alberti Zsolt Tamás és dr.
Hunyadfalvi Balázs nem voltak jelen a bizottsági ülésen.)
A napirendi pontok megtárgyalása előtt jelzem a bizottság tisztelt tagjainak, hogy a 2015. évi
I. félévi munkatervünkben a júniusi ülés napirendjeként szereplő:
Közbenső döntés Veszprém Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek
átfogó felülvizsgálatáról a 48/2012. (II.24.) VMJVÖK határozatban foglaltak
alapján
c. előterjesztés napirendről történő levételének indokairól a bizottság tagjait írásban
tájékoztattam. Az előterjesztés előadója Horváth Gábor városi főépítész.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja.
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Napirend:
1. Döntés
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Az előterjesztés előadója:

Helyi

Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. II.félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

3. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2015. II. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Takács László bizottsági elnök

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?
Forgóné Kelemen Judit: Nekem lenne egy kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, hogy a
bizottság a mai ülésén a költségvetési rendelet módosítását miért nem tárgyalja? Ha jól
emlékszem, a költségvetés elfogadását tárgyaltuk és nem értem, hogy akkor a módosítást
miért nem. Erre szeretnék választ.
Takács László: Erről megkérdezzük Aljegyző urat.
dr. Fejes István: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony!
Az előterjesztő képviselője nem tüntette fel és a Közgyűlési meghívóban sem szerepel a
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság. Az előterjesztő kompetenciája eldönteni, hogy
szerepelteti-e a bizottságot vagy sem. Sajnos, hogy mi a konkrét oka, erre nem tudok
válaszolni.
Takács László: Köszönjük. Valakinek kérdése még? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki
egyetért a napirendi pont tárgyalásával, az kézfelemeléssel szavazzon.
(szavazás)
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
A napirend megtárgyalása előtt kell dönteni a lejárt határidejű 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 bizottság 20/2015. (V.18.) számú határozatának
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, azt kézfelemeléssel jelezze. A döntés egyszerű
többséget igényel.
(szavazás)
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására.

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Az első napirendi pont előterjesztését a meghívó mellékleteként megküldtük. Kérdezem az
előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Darida Zsuzsanna: Köszönöm szépen, nincs kiegészíteni valóm az előterjesztéshez.

Takács László: Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság tagja: Igen
szeretnék hozzászólni. Mivel most a Bűnmegelőzési bizottság ülésén vagyunk, szeretném
megkérdezni, hogy a helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervében szerepel a
fogyatékosügyi koncepció elkészítése. A rendőrségnek erre a speciális területre van-e
valamiféle ajánlása, amit a fogyatékos ügyi koncepcióba bele lehetne építeni. Különösen
érdekelne, hogy milyen a népességen belül azoknak a fogyatékosoknak az aránya, akiknek a
sérelmére bűncselekményeket követnek. Egyáltalán itt a városban a fogyatékkal élők nappali
illetve bentlakásos intézményei kerülnek-e a rendőrség látókörébe. Ha igen akkor honnan
vannak erre speciális programok, amik a koncepcióba beépítésre kerülhetnek. A Közjóléti
Bizottsági ülésen már feltettem a kérdést és most ezt szeretném megismételni. Érdekelne,
hogy a biztonság oldaláról hogyan lehet ezt megközelíteni.
Dr. Ipsits Csaba r. ezredes: Ilyen nyilvántartás nincsen. Fogyatékkal élő sérelmére
elvétve, ha van bűncselekmény, inkább családon belüli erőszak a jellemző. Nem a testi,
hanem inkább a szellemi fogyatékkal élőknél van gond, ha a szülők már nem tudják tolerálni
a dolgokat és akkor történik bűncselekmény az ilyen sértettek sérelmére. Minket ezek az
intézmények megkeresnek, pl. ha rendezvényt tartanak, kérnek biztosítást a közlekedéshez.
Ilyen jellegű megkeresésük van felénk. Sérelmükre elkövetett bűncselekmény elenyésző.
Évente ha akad egy.
Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: Annyit szeretnék
hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy többször elhangzott már a bizottsági ülésen, már készül
a KBB koncepciója, ami gondolom, hogy a következő üléseken előtérbe kerül. Képviselő
Asszony türelmét kérném még, nem olyan egyszerű kidolgozni ezt a koncepciót. Valószínű,
hogy akkor a két dolog találkozni fog. Köszönöm ennyit szerettem volna. Kérdezem valakinek
még kérdése, 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
23/2015. (VI.15.) határozata
a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Program intézkedési terv részének felülvizsgálatáról” 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 egyhangúlag elfogadta.

Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására.
A napirendi pont előterjesztését a meghívó mellékleteként megküldtük. Az előterjesztő
Polgármester Úr. Az előterjesztő képviseletében nem jelent meg senki, ezért kérdezem, hogy
van-e valakinek a 2. napirendi pont 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
egyszerű többséget igényel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
24/2015. (VI.15.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi II.
félévi munkatervének jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2015. évi II. félévi munkatervének jóváhagyása” című 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 egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pont megtárgyalására.
A napirendi pont előterjesztését a meghívó mellékleteként megküldtük. Az előterjesztő én
vagyok, kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban
kérdése, vagy észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: A KBB 2015. évi II. félévi munkatervének mellékletében
szeptember és október hónapra nem találtam javaslatot. Nem tudom ez véletlen, vagy
tényleg nincs.
Takács László: Valóban nem irtunk erre a két hónapra semmit, de valószínűsíthető, hogy
lesz ülés. A bizottság tagjai elé szeretnénk tárni, hogy a koncepció éppen abban az időben
hogyan alakul. Október hónapra gondoltam, hogy addigra eljut abba az állapotába, hogy be
tudjuk mutatni, hogy hogyan áll. Átadok a képviselő asszonynak egy tervezetet, amiben
látszik, hogy körülbelül hogyan alakul és addigra fog arra az érettségi fokra eljutni a
koncepció, hogy érdemi dolgokat tudunk már mondani. Így ez nem kerül be a II. félévi
munkatervbe. Pontos dátumot még nem tudok. Mindent ez határoz meg, ennek alapján lesz
a következő évben egy munkaanyag. Erre fogunk támaszkodni, ebből fogunk építkezni. Ez
egy nagy munka, ezért nem került be a II. félévi munkatervbe.
Valakinek kérdése, 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
25/2015. (VI.15.) határozata
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2015. évi II. félévi
munkatervének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a ,,Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2015.
évi II. félévi munkatervének meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottságának 2015. évi II. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen
határozat csak a Közgyűlés 2015. évi II. félévi munkatervének elfogadását követően lép
hatályba.
2. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy az
elfogadott munkaterv napirendjeinek előkészítéséért felelősök és az előterjesztések
előadói részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

A határozat 2. pontja tekintetében 2015. június 30.
Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
Sörös Ildikó bizottsági referens a munkaterv megküldéséért

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság tagjai 2 fő „igen” szavazatával, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadták.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
Forgóné Kelemen Judit: Nekem lenne még egy kérdésem kapitány úrhoz. A Veszprém
Megyei Napló június 12-ei pénteki számában megjelent egy hirdetés. Ezzel kapcsolatban
szeretném kérdezni kapitány urat, hogy mit lehet erről kicsit konkrétabbat tudni. A hirdetés
arról szól, hogy a Megyei Rendőrfőkapitányság ideiglenesen működő idegenrendészeti őrzött
szálláshelyein egészségügyi alapellátás keretében orvosi feladatok ellátására készenléti
rendszerben megbízási szerződéssel munkanapokon 16.00-órától másnap reggel 06.00-óráig,
szabad és munkaszüneti napokon 24 órában ÁNTSz működési engedéllyel rendelkező orvost
keres. Ezzel kapcsolatban, ha valamit megtudhatnánk.
dr. Ipsits Csaba r. ezredes: A Megyei Rendőrfőkapitányság fogdáját tartalékként jelölték
ki ideiglenesen. Ami azt jelenti, ha valaki idegenrendészeti őrizetbe fog kerülni és azok a
fogdák, amik ki vannak jelölve, azok betelnek, mint pl. Győr, Komárom, Baranya akkor ide is
hozhatnak személyeket, akik őrizetbe kerültek.

Tehát nem menekültügyi őrizetesek, hanem valami bűncselekményt, szabálysértést követtek
el. Mennyire fogják a szabályokat szigorítani? A kormány, parlament eldönti, hogy mennyire
fogják a határokat lezárni. Ideiglenesen mi is ki vagyunk jelölve 16 főre. Feltehetően a déli
határszakaszról hozzák ide a személyeket, itt lesznek elhelyezve és a kiadatási eljárás itt fog
majd lefolytatódni és innen fogják őket elszállítani oda, ahova a kiadási utasítás
meghatározza. Tehát tartalékként jelölték ki ezt a fogdát. Át vannak alakítva. Minden
kötelező nekik, pl. tv, rádió, imaszőnyeg. Készülnek a rendőrök, kaptak oltást. Kötelező az
orvosi ellátásuk, így egy felcsernek mindig kötelező itt lenni, ettől függetlenül kell egy orvos
is, aki a nap 24 órájában készenlétben áll. Aki idekerül, meg kell vizsgálni és ezért van ez a
hirdetés. Olyan orvost keres a főkapitányság, aki vállalja azt, hogy ide bejön készenlét alatt
és az adott személyeket megvizsgálja. Ha pontosabbat akarnak tudni, akkor ajánlom, akár
bizottsági szinten, akár képviselői szinten fel kell keresni a főkapitányságot és akkor ők a
hivatalos választ megadják. A fogda a főkapitányságé, a kapitányság csak üzemelteti.
A kapitányság adja az embereket hozzá, ami plusz létszámot fog generálni, és ilyenkor a
kapitányságtól kell vezényelni embereket, akik a kísérést, meg egyéb dolgokat végzik. Nem
tudjuk, hogy ez mikor lesz, holnap, vagy két hónap múlva. Mennyire szigorítják a
szabályokat, hogy a határsértők őrizetbe vehetők-e. Most nagyjából ki-be járkálnak. Ha azt
mondja, hogy menekült, akkor nem kell őrizetbe venni. Ha viszont más szabályok lesznek,
szigorítják a határátlépést, akkor viszont lehet, hogy több száz ember lesz. Nem járhatnak ki.
Olyan mintha egy betörő lenne itt. Azért nem teljesen, mert azokra más szabályok
vonatkoznak. A rendőröket is fel kell készíteni, hiszen más kultúra, más vallás. Pszichológus
foglalkozik velük, oltásokat kapnak. Ők sem erre szerződtek, de ez a feladatuk. Mi adunk
embereket Csongrád megyébe is, a határ megerősítése miatt, hetente kettőt a megye. Ez a
helyzettől függ. Ha esetleg le kell zárni a határt, olyan döntés fog születni a parlamentben,
akkor nem tudni, hogy mennyit kell adni.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm.
Takács László: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más
ügyben észrevétele, vagy kérdése?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi ülésünkre 2015.
szeptember 14-én, 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

Forgóné Kelemen Judit
képviselő

