JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2016. szeptember 19-én 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 nem volt jelen a bizottsági ülésen)
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. Döntés a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal 2016-ban kötött támogatási
szerződés módosításáról.
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, 4 fő
igen szavazattal elfogadta.
A napirend megtárgyalása előtt kell dönteni a lejárt határidejű bizottsági
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megküldtük a bizottság tagjai
részére. Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. A döntés egyszerű többséget igényel.
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(szavazás)
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést a bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazattal elfogadta.
A napirend tárgyalása előtt a Főkapitányság köszönetét szeretném tolmácsolni a bizottság
által nyújtott támogatásért.
Rátérünk a napirendi pont megtárgyalására.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót Elnök Úr! Nekem egy olyan kérdésem lenne
hogy lehet-e tudni, hogy ez a támogatási összeg milyen arányban osztódik fel. Mely része
lesz az eredeti megállapodás szerint felhasználva, mely része változik? Köszönöm, ennyit
szerettem volna csak kérdezni.
Takács László: Köszönjük. Erre Kapitány úr tudna választ adni.
Dr. Ipsits Csaba: A támogatási szerződés módosítására azért van szükség, mert a tavalyi
szerződés is egy évre szólt és abba nem fér bele a tartós eszközök vásárlása. Időszakra szóló
megállapodást kell kötni ahhoz, hogy a tartós eszközöket is meg tudjuk vásárolni, pl.
fényképezőgépet.
Takács László: Köszönjük szépen. Van-e valakinek további 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
29/2016. (IX.19.) határozata
a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött támogatási szerződés
módosításáról.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal 2016-ban kötött
támogatási szerződés módosításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága egyetért a 27/2016. (VI.20.) határozatával jóváhagyott, a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitánysággal megkötött megállapodás módosításával a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a megállapodás-módosítás megkötéséről.
Határidő:

2016. szeptember 30.
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Felelős:

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
dr. Fejes István aljegyző a megállapodás-módosítás aláírásáért és a
kedvezményezett részére történő megküldéséért.

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 4 fő igen
szavazattal elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése, vagy
észrevétele?
Forgóné Kelemen Judit: Nekem lenne egy kérdésem. Felmerült korábban is, hogy egy
kihelyezett bizottsági ülés helyszíne a Kádártai BV Intézet vagy más hasonló intézmény
lenne. Ezzel kapcsolatban történt-e valamiféle gondolkodás? Van-e arra lehetőség, hogy egy
ilyen intézményt megtekintsen a bizottság.
Takács László: Természetesen van rá lehetőség. Talán október, november környékén, de
inkább novemberben.
Dr. Ipsits Csaba: Tájékoztatom a bizottságot, hogy október 5-én a tűzoltóságnál lesz egy
egyesített járási tanácskozás, ami egyben bemutató is lesz.
Takács László: Köszönjük szépen. Van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
várhatóan 2016. október 17-én, 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

dr. Hunyadfalvi Balázs
bizottsági tag
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