JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2016. december 05-én 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 bizottság elnöke, Tóth Györgyi, a Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottság alelnöke, Dr. Hunyadfalvi Balázs, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. (Alberti Zsolt Tamás jelezte,
hogy késik, Forgóné Kelemen Judit jelezte, hogy nem tud a mai bizottsági ülésen részt
venni.)
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 3 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
1.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2017. I. félévi munkatervének
meghatározása
Az előterjesztés előadója:

2.

Takács László bizottsági elnök

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi I.
félévi munkatervének jóváhagyására vonatkozó közgyűlési előterjesztés
véleményezése.
Az előterjesztés előadója:

3.

Takács László bizottsági elnök

Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

4. A Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása” című nyílt pályázat szakmai tartalmának a véleményezése
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.
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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 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.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására.

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
álltak:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Annyi változás lenne, hogy a rendőrség kérésére előre vennénk a 4. napirendi pontot, ezért
rátérünk a 4. napirendi pont megtárgyalására.
Előterjesztője én vagyok. Előterjesztőként nem kívánom kiegészíteni.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
/15.05-órakor megérkezett Alberti Zsolt Tamás./
Takács Zoltán: Köszönöm a szót. Felállítottunk egy munkacsoportot, magának a pályázati
anyag összeállításának a megvalósítására. A pályázati kategóriákból a Gyermek- és
Ifjúságvédelmi komponensnek a megvalósítása került előtérbe. Ezen belül az iskolai
prevenciós programok működtetése, sportegyesületek, klubok, sportszövetségek szurkolói
kultúrájának fejlesztése, az időskorúak bevonása gyermekek és fiatalok számára szervezett
hasznos szabadidő eltöltési programok lesznek, amivel az Önkormányzat pályázni szeretne.
December 19-e a pályázati határidő. A szakmai tartalom összeállítás van most folyamatban,
illetve az együttműködő partnerek megkeresése. A szakmai tartalom összeállításához
bármilyen jellegű kiegészítő információt, javaslatot szívesen látunk. Köszönöm.
Szűcs Erika: Ehhez szeretnénk kapcsolódni. Megkaptuk mi is az emlékeztetőt, és
amennyiben lehetőség van, akkor ezt a három komponenst egy negyedik komponenssel
egészítenénk ki. Ez az „m” pont lenne ,,Legyen a sport/a művészet/a mese/ a színház a
szenvedélyed!” szlogen jegyében a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése
és lebonyolítása, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása. Itt a sporton
lenne a hangsúly, pontosabban a túrázáson. Mi itt arra gondoltunk, hogy a Bakony és a
Balaton felvidéken havi 2 alkalommal kisiskolás korosztálynak egy kirándulást szerveznénk és
kihelyezett ládikákba helyeznénk különböző megelőzési tanácsokat. GPS koordinációs adatok
alapján kellene megtalálni. Amennyiben sikeresen megtalálták ezeket a ládikákat, apró
kerámia vagy más kis tárgyat kapnának. Bűnmegelőzés természetjárással. Ha ez így
beemelhető lenne.
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A rendőrség egy komponenst célzott volna meg, és ez a településbiztonság, ezen belül is a
vagyonvédelmi centrum kialakítása, működtetése, de mi önállóan nem pályázhatunk.
Kiválasztottunk 3 komponenst: a biztonságos szórakozóhelyek, ezzel kapcsolatban már
felvettük a kapcsolatot a Sport-vendéglő, és a CASH-Box vezetőivel. Ők abszolút partnerek
lennének ebben. Mi alapvetően együttműködő partner lennénk.
Takács Zoltán: Volt egy munkacsoport értekezletünk ahol ezt átbeszéltük és ezek ott
kerültek kiválasztásra. Minden pályázati kritériumnak megfelelően. Ezért indultunk el ezen a
vonalon. Egyelőre maradna ez a pályázat mert önerőt sajnos nem tudunk hozzátenni.
Szűcs Erika: Értem. Az elképzelhető, hogy ez 4. elemként bekerüljön? Az általános iskolás
korosztályt céloznánk meg.
Takács Zoltán: Igen. Együttműködő partnerként csak a rendőrség lenne?
Szűcs Erika: A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park lenne még.
Takács Zoltán: Jó. Velük együttműködési megállapodást kell kötni, ez a pályázat része. Ez
ügyben akkor keresni fogom Önt.
Szűcs Erika: Nagy vonalakban ez lenne az elképzelés. Mikor kijön a jó idő, márciustól
májusig 6 kirándulást szerveznénk.
Tóth Györgyi: Nem tudom, mennyire vagyok ezzel elkésve. Tavaly veszprémi ismert
zenészekkel beszélgettünk, hogy szívesen részt vennének ilyen Road Show-ban és iskolákban
mondjuk, a rendőrséggel közösen elmennének és akkor ők akár koncert keretében, a
kábítószer-ellen vagy a bűnmegelőzés érdekében fellépnének. Trócsai Gáborral beszéltem
erről. Több zenész társa is csatlakozna ehhez.
Takács Zoltán: Az iskolai prevenciós programba ez tökéletesen beleillik. Ezzel kapcsolatban
felveszem Önnel a kapcsolatot.
Tóth Györgyi: Köszönöm szépen.
Kórosi Tibor: Ennek a programnak az egyik eleme lesz a polgárőrség tevékenysége, amit
partnerként bele lehet építeni. A polgárőrség az idősügyi munkacsoport tagja. Az idősek
áldozattá válásának megelőzése. Erre megfelelő szakmai hátteret tud a rendőrség biztosítani.
Volt egy Nagyvárosi Bűnmegelőzési Konferencia, ahol kiemelt prioritást kapott az idősek
védelme. Szerepel ebben egy ilyen fejezet, amiben mi aktívan részt kívánunk venni.
Takács Zoltán: A nagy probléma az, hogy ebben a pályázatban az időskorúak bevonása
gyermekek című komponensbe a fiatalok számára szervezett hasznos szabadidő eltöltési
programokba van benne. Az idősek áldozattá válása az egy másik komponensre vonatkozik,
de kettőt nem tudunk egyszerre kiválasztani. Ha kettőn indulnánk egyszerre, akkor ennek a
pályázatnak önerő vonzata is lenne. Az Önkormányzatnak pénzt kellene hozzá tennie, amit
nem tud. Mikró pályázati konstrukció ez, hogy egy komponensen elindulva azon belül 3-4-et
kiválasztva lehet elindulni és ez így nem jár önerővel.
Kórosi Tibor: Értem. Mi mindenre nyitottak vagyunk.
Dézsi János: Köszönjük. A polgárőrség természetesen csatlakozni fog a rendőrséghez akár
a kirándulások alkalmával.
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Takács László: Nagyon szépen köszönjük. Én vagyok ennek az előterjesztője, és ha Zoli
egyetért vele, akkor az m) pontot, amely a ,,Legyen a sport/a művészet/a mese/ a színház a
szenvedélyed!” Szlogen jegyében a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése
és lebonyolítása, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása” című komponenst
befogadjuk.
Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, akkor a módosított határozati javaslatot
szeretném szavazásra bocsátani. 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
33/2016. (XII.05.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta „A Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása” című nyílt pályázat szakmai tartalmának a véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága javasolja, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács által, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatainak
végrehajtására kiírt pályázati felhívásra az alábbi szakmai tartalom szerint nyújtson be
pályázatot:
„Gyermek-és ifjúságvédelem” komponens:
 iskolai prevenciós programok működtetése;
 sportegyesületek, klubok, sportszövetségek szurkolói kultúrájának fejlesztése;
 időskorúak bevonása gyermekek és fiatalok számára szervezett hasznos
szabadidő eltöltési programokba.
 a,, Legyen a sport/ a művészet/ a mese/ a színház a szenvedélyed!” szlogen
jegyében a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése és
lebonyolítása, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása.
2. A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozat 1-es pontjában foglaltakról
tájékoztassa a polgármestert és koordinálja a pályázat benyújtásával összefüggő
feladatok elvégzését.
Határidő:

A polgármester tájékoztatására: 2016. december 7.
A pályázat benyújtására: 2016. december 19.

Felelős:
Takács László elnök
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Józsa Tamás irodavezető
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, elfogadta.
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Rátérünk az 1. napirendi pontunk megtárgyalására.
Tájékoztatom a Bizottság tagjait, hogy a Bizottság munkatervéhez javaslatot senki nem
nyújtott be.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom az előterjesztés szerinti
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
34/2016. (XII.05.) határozata
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2017. évi I. félévi
munkatervének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a ,,Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2017.
évi I. 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 2017. évi I. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen határozat
csak a Közgyűlés 2017. évi I. 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 2016. december 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 egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 2. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot. Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés
meghozatala egyszerű többséget igényel.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
35/2016. (XII.05) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi I. félévi
munkatervének jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2017. évi I. 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!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szajkó Viktória: Tisztelt Bizottság! Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést
fűzni.
Takács László: Kérdezem, hogy van-e valakinek a 3. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom az előterjesztés szerinti
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
36/2016. (XII.5.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
felülvizsgálata 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!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
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Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más ügyben
észrevétele, vagy kérdése?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2017. február 16-án, 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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