JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2016. június 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,
Dr. Hunyadfalvi Balázs a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság tagja, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak. Alberti Zsolt Tamás jelezte, hogy késik pár percet a bizottsági ülésről.
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 előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Napirend:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

2. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

dr. Mohos Gábor jegyző

3. Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról a 2020-ig terjedő
városfejlesztési nagyberuházások tárgyában
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

4. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Bizottság

2016.

II.

félévi

Takács László bizottsági

5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. II. félévi
munkatervének meghatározása
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester
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6. Javaslat a 2016. évi Városi Közbiztonsági Keret terhére a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság részére nyújtandó támogatás mértékének
meghatározására
Előterjesztés előadója:

Takács László bizottsági elnök

7. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez szükséges
költségvetési forrás biztosítására
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.
(szavazás)
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag
elfogadta.
A napirend megtárgyalása előtt kell dönteni a lejárt határidejű bizottsági
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 21/2016. (V.17.) számú határozatának
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. A döntés egyszerű
többséget igényel.
(szavazás)
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést a
bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására.
VMJV Integrált Területi Programjának átfogó felülvizsgálata. Előterjesztője Brányi Mária
alpolgármester asszony. Kérdezem az 1. napirend előterjesztője képviseletében megjelent
Józsa Tamást, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Józsa Tamás: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági tagok! Köszönöm a szót, az írásos
anyagot nem kívánom kiegészíteni.
Takács László: Köszönöm szépen.
/Alberti Zsolt Tamás 15.10 perckor megérkezett./
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
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Amennyiben nincs 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
22/2016. (VI.20.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
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 4 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására.
A napirendi pont előterjesztéséből a Bizottságnak csak az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete módosítását kell
véleményezni.
Kérdezem a 2. napirend előterjesztője képviseletében megjelent dr. Dénes Zsuzsát, hogy
van-e szóbeli kiegészítése?
Dr. Dénes Zsuzsanna: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági tagok! Köszönöm a szót, nem
kívánom kiegészíteni az írásos anyagot.
Takács László: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 2. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs 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
23/2016. (VI.20.) határozata
az „Önkormányzati rendeletek 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!
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(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem a 3. napirend előterjesztője képviseletében megjelent Józsa Tamást, hogy van-e
szóbeli kiegészítése?
Józsa Tamás: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági tagok! Köszönöm a lehetőséget, de nem
kívánom kiegészíteni az írásos anyagot.
Takács László: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 3. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Képviselő Asszony!
Forgóné Kelemen Judit: Ez csak egy tájékoztató volt, nem kell róla szavazni.
dr. Fejes István: Álláspontom szerint a bizottság nem a közgyűlési előterjesztésről szavaz,
hanem arról, hogy javasolja-e az előterjesztés megtárgyalását a Közgyűlésnek. Ezért dönthet
például egyszerű többséggel olyan ügyben, amelyről a döntés egyébként minősített
többséghez kötött. Tény, hogy ezzel az álláspontommal a hivatalban nem mindenki ért egyet.
Forgóné Kelemen Judit: Az előző bizottsági ülésen nem szavaztunk erről a napirendi
pontról. Én úgy gondolom, hogy akkor egységesíteni kellene ezt a kérdést.
Takács László: Köszönjük szépen. Én biztos vagyok benne, hogy mi nem tévedtünk.
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
24/2016. (VI.20.) határozata
a „Tájékoztató társadalmi konzultáció lefolytatásáról a 2020-ig terjedő
városfejlesztési nagyberuházások tárgyában” 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 negyedik napirendi pontunk megtárgyalására.
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Tájékoztatom a Bizottság tagjait, hogy a Bizottság munkatervéhez írásban javaslatot csak
VMJV Polgármesteri Hivatala Főépítésze nyújtott be. Ezen kívül a Veszprémi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló éves
beszámolójának véleményezésére október hónapban kerül sor.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 4. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs 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
25/2016. (VI.20) határozata
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2016. évi II. félévi munkatervének
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2016.
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 2016. évi II. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen
határozat csak a Közgyűlés 2016. 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:

A határozat 2. pontja tekintetében 2016. június 30.

Felelős:

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!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az ötödik napirendi pontunk megtárgyalására.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. II.félévi munkatervének
meghatározása. Előterjesztője Polgármester Úr.
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Kérdezem az 5. napirend előterjesztője képviseletében megjelent Józsa Tamást, hogy van-e
szóbeli kiegészítése?
Józsa Tamás: Köszönöm, nem kívánom az előterjesztést kiegészíteni.
Takács László: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 5. napirendi pont
előterjesztésével kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs 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
26/2016. (VI.20.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. II. félévi
munkatervének meghatározása” című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2016. évi II. félévi munkatervének jóváhagyása” című 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!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a hatodik napirendi pontunk megtárgyalására.
Javaslat a 2016. évi Városi Közbiztonsági Keret
Rendőrfőkapitányság részére nyújtandó támogatás
Előterjesztője én vagyok.

terhére a Veszprém Megyei
mértékének meghatározására.

Kérdezem, hogy van-e valakinek a 6. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs 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
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Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
27/2016. (VI.20.) határozata
támogatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal.
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési célú tevékenységének ellátása,
valamint VMJV Önkormányzata gazdálkodó szervei által a 2016. évben szervezett városi
rendezvények rendőri biztosításával kapcsolatban felmerülő személyi és dologi kiadásokhoz
történő hozzájárulás érdekében a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság részére nyújtandó
támogatás mértékét 3 800 000 Ft-ban állapítja meg.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a határozat melléklete szerinti tartalommal
készült, a Bizottság összegszerű döntésével kiegészített támogatási szerződés megkötéséről,
a szerződés Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő rögzítését követően.
Határidő:

2016. június 30.

Felelős:

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
dr. Fejes István aljegyző a támogatási szerződés aláírásáért és a
kedvezményezett részére történő megküldéséért.

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a hetedik napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 7. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Képviselő Asszony!
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót Elnök Úr! Én szeretném megköszönni a
bizottságnak, ha támogatja ezt az előterjesztést, illetve azoknak, akik részt vettek az
elkészítésében. Én azt gondolom, hogy ha ez a jövő évi költségvetésben egy mértékadó
számmal tud szerepelni. akkor talán a középtávú drogstratégiában is egy nagyobb lépést
tehetnénk előre. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönjük szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek még a 7. 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.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
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Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
28/2016. (VI.20.) határozata
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez szükséges költségvetési forrás
biztosítására vonatkozó javaslatról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta „a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez szükséges költségvetési
forrás biztosítására vonatkozó javaslatról” című előterjesztést és a következő döntést hozta
meg:
1. VMJV Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága – a
kábítószerproblémával kapcsolatos társadalmi összefogás szükségességét elismerve – a
város közbiztonságának növelése érdekében támogatja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működését és indokoltnak tartja a középtávú drogellenes stratégia elkészítését.
2. VMJV Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága javaslatot tesz VMJV
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a középtávú drogellenes stratégia
megalkotásához szükséges forrás biztosítására. Felkéri a Polgármestert, hogy a fedezet
biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

Fedezet biztosítására: 2017. évi költségvetés előkészítésének időszaka

Felelős:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
2. pont tekintetében:

Scher Ágota Pénzügyi Iroda vezetője

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése, vagy
észrevétele? Képviselő Asszony jelezte, hogy szeretne hozzászólni.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm szépen Elnök Úr a szót! Tájékoztatást szeretnék adni a
Tisztelt Bizottságnak, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2017. évi költségvetési törvényt. A
Jobbik által benyújtott több száz módosító javaslat közül az egyik a Veszprém Megyei Jogú
Város Rendőrkapitányság számára a kamerarendszer kiépítésére szánt 215 milliós
keretösszeg volt, amit az országgyűlés megtárgyalt, de nem támogatott. Én azt gondolom,
hogy a következő évi költségvetéshez ugyanúgy be fogjuk nyújtani ezt a módosító indítványt,
ha addig ezen a területen nem történik előrelépés. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna
elmondani.
Takács László: Köszönjük szépen. Tessék Tibor.
Kórosi Tibor: Két tájékoztatást szeretnék adni a bizottságnak. A Megyei Polgárőr
Szövetségnél tisztújítás történt. Új elnököt választott a Megyei Szövetség 131 egyesülete. A
választás Veszprémet is érinti, mert a szövetség elnökhelyettesének engem választottak.
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A másik, hogy a Nagyvárosi Közbiztonsági Program keretében június 28-án egy nagy akciót
szervezünk a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen. Ez a Jeruzsálem-hegyet, a
Gulyadombot és a Csatár-hegyet érinti, illetve a Kolostorok és Kertek völgyét. Ez egy
összevont ellenőrzési program lesz. Köszönöm.
Takács László: Köszönjük szépen és gratulálunk a kinevezésedhez.
Amennyiben nincs több észrevétel, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi
rendes ülésünkre várhatóan 2016. szeptember 19-én, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthyteremben 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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