JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2016. január 18-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Veszprémi Polgármesteri Hivatal Komjáthy-terem
Veszprém, Óváros tér 9/B.
Az ülésen jelen voltak: Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke,
Tóth Györgyi, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság alelnöke, Forgóné Kelemen Judit,
Dr. Hunyadfalvi Balázs, 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.
Ezennel a bizottság 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 pontokat tárgyalja.
1. Társadalmi konzultáció
nagyberuházásokról

lefolytatása

Az előterjesztés előadója:

a

2020-ig

terjedő

városfejlesztési

Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója
munkaközi változatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója:

Takács

László

bizottsági

elnök

3. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottság ügyrendje 1. függelékének módosításáról
Az előterjesztés előadója:

Takács László bizottsági elnök

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
A napirend megtárgyalása előtt kell dönteni a lejárt határidejű bizottsági
határozatok 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?
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Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a bizottság 30/2015. (XII. 07.) határozatának
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. A döntés egyszerű
többséget igényel.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat 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
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? A napirend előterjesztője Polgármester Úr, az ő képviseletében Józsa
Tamás kabinetfőnök úr van jelen.
Amennyiben nincs 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
1/2016. (I.18.) határozata
a „Társadalmi konzultáció lefolytatása a 2020-ig terjedő városfejlesztési
nagyberuházásokról” 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!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására.
Szeretném itt rögtön megjegyezni, hogy az előterjesztés 3. oldalán hibásan szerepel a
Népegészségügyi Hivatal neve. A pontos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Az előterjesztés előlapján a 2015-ös évszámot
kérem 2016-ra javítani.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 2. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele, esetleg javaslata?
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Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót Elnök Úr. Ebben a munkaközi anyagban a
gyengeségeket, az erősségeket, valamint a veszélyeket látjuk felsorolni, s a veszélyek címszó
alatt olvasható, hogy nő a megélhetési bűnözés és a hajléktalanok száma. Ide még zárójelbe
bevenném a migrációhatást, ugyanis ez egy hosszútávra szóló koncepció és ez a
bevándorlás, ami jelenleg sújtja Európát nem tudhatjuk, hogy városunkat milyen szinten
fogja érinteni. Én azt gondolom, hogy ezen a helyzeten el kell gondolkodnunk. A Haszkovó
18. esetében külön kiemeli a hajléktalan személyekkel való problémát. Ezt a kört sajnos
bővíteni kell, hiszen a bevásárlóközpontok környékén is áldatlan állapotok vannak. Ha csak a
Tesco vagy a Pennyre gondolunk. Ha jól emlékszem, a munkaanyag elején a partnerek
között nem szerepel a Máltai Szeretet Szolgálat, én nem olvastam az anyagban, hogy volt-e
velük egyeztetés.
A 31. oldalon található egy érdekes cím a lap alján: „Szülők és a családok a Rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószer bűnözésben.” Úgy gondolom, hogy ez is elírás lehet hiszen
ilyen partnerség nem hiszem, hogy megvalósul. Ezt célszerű lenne javítani. Az interneten
megnéztem a zirci rendőrségi beszámolóban is így szerepel, de ez egy hibás munkaanyag.
A hódmezővásárhelyi 2015. évi előterjesztésében már helyesen van megjelenítve.
Mindenféleképpen ezt gondolom, hogy javítani kellene.
Nem tudom, mi van a társszervekkel, a Katasztrófavédelem februárra ígért anyagot.
Gondolom, vannak más olyan szervezetek, akik benne lehetnének ebben a koncepcióban.
Lehet-e tudni arról valamit, hogy az ő írásbeli anyaguk miért hiányzik ebből a tervezetből.
Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönöm szépen. Egy részére a felvetéseknek megpróbálok válaszolni, a
többire megkérném Tamást, hogy legyen kedves válaszolni, hiszen ő tartotta a kapcsolatot a
különböző szervekkel. A migrációval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy azért
nem vettük be az anyagba, mert a kormányunk elég egyértelműen kifejtette a szándékát a
migránsok távoltartásával kapcsolatban. Jelen pillanatban úgy gondolom, amíg ez a kormány
van, addig ez a helyzet nem is változik. Nem hiszem, hogy a migrációval számolnia kellene
az országnak, különösképpen Veszprémnek nem. Köszönöm, át is adnám a szót Tamásnak.
Józsa Tamás: Köszönöm a szót és a kérdéseket, észrevételeket.
A Haszkovó 18-nál lévő problémákról lakossági bejelentések alapján tudunk. A Máltai
Szeretet Szolgálat úgyszintén a saját szakmai tevékenysége során szembesül a
jelenségekkel. Természetes egy ilyen kiegészítés, hogy ez a káros jelenség terjed a város
területén. Ez még egyelőre egy vizsgálati rész, de természetesen kiegészítő szakaszokat még
tudunk beletenni. A Máltai Szeretet Szolgálatot nem tudom, hogy miért hagytuk ki, hiszen
talán velük volt a legalaposabb, legkörültekintőbb egyeztetés. Én azt hiszem, hogy a
felsorolásban csak azok a Szervezetek szerepelnek, akikkel írásban tartottuk a kapcsolatot.
Az anyagban olvasható, a lap tetején, hogy november 05-én a Máltai Szeretet Szolgálattal
személyes egyeztetést folytattunk, ahol a Haszkovó 18-at érintő probléma is előtérbe került.
Ők egyébként azt jelezték, hogy nem kizárólag csak hajléktalanok érintettek, hanem olyan
személyek is, akik nincsenek benne az ellátó rendszerben. Olyan személyek, akik nem
rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, olyan helyzetűek, akik kéregetéssel az utcán szerzik
meg bevételeik kiegészítését. Nyilván ez még egy helyzetelemző rész. A felmerülő
problémákra még a válaszokat meg kell majd fogalmazni. A 31. oldalon a kábítószer bűnözés
kifejezés egy olyan anyagban jelenik meg, egy olyan programnak a címében, amit mi
beidéztünk. Valószínű ennek mentén szerepel ebben a megfogalmazásban.
Konkrétan arról van szó, hogy a kábítószer prevenció helyzete alatt az ORFK vezetője által
jóváhagyott ,,Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözésben”
című program szerepel. Ez csak utalásként szerepel a programtervben.
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A katasztrófavédelem valóban februárra ígért egy átfogó anyagot. Kérdésként merült fel,
hogy külön egy lakosságvédelmi programot vagy egy koncepciót készítsünk el ettől a
dokumentumtól függetlenül, vagy ennek a bűnmegelőzési koncepciónak a keretében fogunk
egy nagyobb fejezetet szánni ennek e kérdésnek. Az egyéb társszervekkel kapcsolatban nem
tudom mire gondolt Képviselő Asszony, hiszen nagyon körültekintően próbáltunk eljárni. Ha
van javaslata, hogy még kit kellene bevonni ebbe a körbe, akkor azt természetesen szívesen
várjuk. Hiszen még csak egy munkaközi anyagról van szó. Ez még nagyon sok fórumon fog
keresztül menni és jelenleg egy helyzetelemzést próbálunk megadni, annak érdekében, hogy
egy erős kép alakuljon ki a koncepció kapcsán. Köszönöm szépen.
Takács László: Nem tudom, hogy képviselő asszony ezeket az észrevételeket módosító
indítványként szeretné benyújtani, vagy csak észrevételként.
Forgóné Kelemen Judit: A 31. oldalon a hivatkozásban szerintem csak technikai hiba
történt. Ezt nem gondolnám, így maradhat. Én azt gondoltam, hogy több szervezet írásos
anyaga is szerepelni fog, pl. a NAV, ÁNTSz, Fogyasztóvédelem CSSK. Akkor majd a
következő körben biztosan szerepelnek.
Takács László: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e valakinek még a 2. napirendi pont
előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés
meghozatala egyszerű többséget igényel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
2/2016. (I.18.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció
munkaközi változatának a jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció
munkaközi változatának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és
Bizottsága egyetért a Veszprém Megyei Jogú Város Közbiztonsági és
Koncepciója munkaközi változatában foglaltakkal. A Bizottság
továbbdolgozásra alkalmasnak tartja és jóváhagyja a határozat
foglaltak szerint.

Bűnmegelőzési
Bűnmegelőzési
a Koncepciót
mellékletében

2.) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a végleges Koncepció elkészítéséről
és Közgyűlési előterjesztéséről

Határidő:
Felelős:

2016. április 1.
Takács László elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Józsa Tamás irodavezető
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Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen, 1 fő tartózkodása
mellett elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására.
A tájékoztatóban jeleztem, hogy a Bizottság ügyrendje 1. függelékének módosítására miért
került sor. A függelék módosítása formális döntést nem igényel, de úgy gondolom, hogy a
Bizottság tájékoztatása ettől függetlenül elengedhetetlen.
Megkérdezem, hogy van-e a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vagy észrevétel?
Kórosi Tibor: Köszönöm a szót. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy köszönöm
Polgármester Úrnak, hogy elfogadta a javaslatomat, hogy a polgárőrök is meghívottként
részt vegyenek a bizottsági üléseken. Főleg azon oknál fogva, hogy meggyőződésem, hogy
a tavaszi, nyári és őszi időszakban sokkal nagyobb szerepet kaphat a polgárőrség, hiszen
kiszámíthatatlanná fog válni a migránsok útvonala és elképzelhető, hogy a rendőrséget
megint aktívabb részvételre kell vezényelni a határokra. Akkor viszont a polgárőrökre sokkal
hatékonyabb feladat hárul. Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönöm szépen. Esetleg még valakinek észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: Az iménti hozzászólás csak megerősített engem az előbbi
hozzászólásomban. Én azt gondolom, hogy legalább említés szintjén a migrációs helyzettel,
problémával biztosan foglalkozni kell ebben a koncepcióban. Mivel érinti a rendőrségi
állományt és a polgárőrök tevékenységét. Ez a migrációs helyzet annyira kiszámíthatatlan
állapot a kormányzati szándékoktól függetlenül, hogy jelen helyzetben annyit lehet látni,
hogy bármi megtörténhet. Nem utólag kellene kapkodni a fejünket. Abból még baj nem volt,
ha az ember felkészül egy adott helyzetre, mintha éppen készületlenül éri. Köszönöm.
Takács László: Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, megkérdezem, hogy
van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a munkaterv szerint nem lenne
bizottsági ülésünk februárban, de az eddigi információk szerint előreláthatólag legközelebbi
rendes ülésünkre 2016. február 15-én, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthy-teremben
kerül sor.
A Bizottság ülését berekesztem, mindenkinek köszönöm a részvételét és az aktív
közreműködésüket. Jegyzőkönyv lezárva: 2016. január 18-án 15.40-perckor.

K.m.f.

Takács László
elnök

Alberti Zsolt Tamás
bizottsági tag
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