JEGYZŐKÖNYV
VMJV Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának 2017.03.20. napján
megtartott ülésére.
Takács László bizottsági elnök: 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 5 fő van jelen, ezért a
bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a bizottság az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja.

Napirend:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2016-2017.
évekre vonatkozó pályázati tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

2. A Lélektér Alapítvány 2016. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató
véleményezése
Az előterjesztés előadója:

Takáts Emese kuratóriumi elnök

3. ,,Az Év Veszprémi Rendőre”, „Az Év Veszprémi Tűzoltója”, ,,Az Év Veszprémi
Polgárőre” díj adományozására vonatkozó előterjesztés véleményezése és
Közgyűlés elé terjesztése (zárt ülés)
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.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Brányi Mária alpolgármester asszony az
előterjesztője. Képviseletében nem jelent meg senki.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Igen.
Magyar Laura: A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében lenne egy
észrevételünk. A Kádártai rendelő felújításával kapcsolatosan engedélyező hatóságként
tudomásunk van arról, hogy az épületben felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítását
szeretnék. Tehát ez összesen két praxis, van egy gyermek praxis és egy felnőtt praxis. Az
előterjesztés szövegében viszont vegyes praxisú háziorvosi rendelőt írtak, amelyet gondolom,
hogy szinonimaként használják.
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A vegyes praxis viszont azt jelenti, hogy 0-tól akár 100 éves korig lehetnek az ellátottak.
Nem jól használták ezt a fogalmat. Tehát ezt szeretnénk módosíttatni, mert a vegyes praxis
az teljesen mást jelent. Nem mindegy, hogy hány rendelő van kialakítva. Köszönöm. Ennyit
szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönöm. Miután az előterjesztő képviseletében nem tudok nyilatkoztatni
senkit, ezért szavazásra bocsátom a javaslatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
4/2017. (III.20.) határozata
a „Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységéről 2016.-2017. években”
című előterjesztésről
1. A Bizottság javasolja az előterjesztőnek hogy az előterjesztés 45. oldalán a
„A Veszprém-Kádárta, Győri u. 58. szám alatti 2771/1. hrsz-ú ingatlanon lévő épületben – a
meglévő, megmaradó postahivatal funkció mellett – vegyes praxisú háziorvosi rendelőt
kíván kialakítani VMJV Önkormányzata.”
szövegrész helyébe a következő szövegrész lépjen:
„A Veszprém-Kádárta, Győri u. 58. szám alatti 2771/1. hrsz-ú ingatlanon lévő épületben – a
meglévő, megmaradó postahivatal funkció mellett – két háziorvosi rendelőt kíván kialakítani
VMJV Önkormányzata.”
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a javaslat elfogadásáról tájékoztassa az előterjesztőt.
Határidő: 2017. március 21.
Felelős: Takács László, a Bizottság elnöke.
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Sörös Ildikó, a Bizottság referense.
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően tenném fel a szavazásra a következő határozati javaslatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
5/2017. (III.20.) határozata
a „Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
pályázati tevékenységéről 2016-2017. években”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság
javasolja
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását.
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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.
Kérdezem az előterjesztés előadóját Takáts Emesét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Takáts Emese: Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak és a Bizottságnak is az előző
évben nyújtott támogatásukat. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolónkat elfogadni
szíveskedjenek. Köszönöm.
Takács László: Köszönjük szépen. Valakinek további kérdése, észrevétele? Képviselő
Asszony.
Forgóné kelemen Judit: Köszönöm a szót elnök úr. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik,
hogy a beszámolóból kiderül, hogy egyfajta prevenciós tevékenységet is folytatnak az ifjúság
körében. Bizonyos veszélyeztetettség esetén jeleznek az önkormányzatnak. Szeretném
megkérdezni, hogy az előző évben hányszor történt ez meg és milyen következményei lettek
ezeknek a jelzéseknek. Illetve az utcazene fesztivállal kapcsolatban itt az ártalom csökkentés
tapasztalatairól pár mondatban kifejthetné tapasztalataikat. Én azt gondolom, hogy ez a két
dolog a bizottság profiljába tartozik. Köszönöm.
Takáts Emese: Igen az első kérdésre azt a választ tudnám adni, hogy veszélyeztetettség
esetén a szakellátás és az alapellátás felé jeleztünk- jelzünk, bizonyos esetekben mikor erre
szükség van. Ezt értem olyan helyzetekben, amikor a fiataloknak nagyobb problémájuk volt.
Itt nem a drogfogyasztókra, hanem veszélyeztetett hátterű fiatalokra gondolok. Nem tudom
ez így válaszként elég kielégítő volt? Számokat most nem tudok mondani.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm ez így megfelelő. Viszont én úgy emlékszem, hogy a
beszámolóban az szerepel, hogy az önkormányzat felé van a jelzés, de ezek szerint a
szakellátás felé.
Takáts Emese: A második kérdés. Minden évben kint vagyunk az utcazene fesztiválon.
Fiatal kortárs segítőinkkel vagyunk kint. Már előírás, hogy egészségügyi szakellátásban jártas
szakembernek is kint kell lennie. Nagyon jó az együttműködésünk a rendőrséggel is.
Kiemelném, hogy az elmúlt évben két életmentés történt. Mindkét esetben dizájner drogok
áltak a háttérben. Őket azonnal el kellett látni és mentőt kellett hívni hozzájuk. Prevenciós
munkát is végzünk, nyomtatványokat is osztunk és felhívjuk a biztonságos szexuális életre is
a figyelmet. Pontosan erre jó az ingyenes óvszerosztás is. Fiatalok járják párban a várost és
keresik azokat a fiatalokat, akik bizonyos szerektől nincsenek jól. Ha találkoznak ilyen
fiatalokkal, akkor eldöntjük, hogy az adott esetben vízet kell hogy adjunk nekik, vagy mentőt
kell hívnunk.
Takács László: Nekem is lenne kérdésem. Az Egyetem meghatározó szerepet vállal a
fiatalság életében, a Lélektér Alapítvány mennyiben vesz részt ebben. Közel 6000 diák tanul
Veszprémben. Én úgy gondolom, hogy jobban részt kellene venni, nemcsak a szórakozó
helyek életében, hanem egyáltalán Veszprém kultúrájában.
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Takáts Emese: Igen ez egy nagyon kényes kérdés. Az alapítvány a középiskolás
korosztályra van fókuszálva. Nagyon sok rendezvényen veszünk részt az Egyetemen. Nem
kifejezetten az egyetemista korosztály a mi fő célcsoportunk, viszont az Egyetemen működő
civil szervezetekkel együttműködünk és a nagyobb rendezvényeken is részt veszünk. A mi
alapítványunk nem eléggé nagy alapítvány ahhoz, hogy egész egyetemista korosztályt is
felfogjon. Próbálunk bővülni, viszont én azt mondanám, hogy szükség lenne jó civilekre
Veszprémben. Nehéz az egyetemistákat is bevonni. Nem tudom, hogy a passzivitás hiánya
miatt vagy annyira elfoglaltak. Bár tudjuk, hogy a mai fiatalok nagyon elfoglaltak nem csak
passzívak.
Takács László: Köszönjük szépen a tájékoztatást.
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.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
6/2017. (III.20.) határozata
a „Tájékoztató a Lélektér Alapítvány 2016. évi szakmai munkájáról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság
javasolja
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
15.20 perckor zárt ülést rendelek el! /Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján/
Kérem, hogy aki a zárt ülésen nem jogosult jelen lenni, a termet elhagyni szíveskedjék!

K.m.f.

Takács László
elnök

Dr. Hunyadfalvi Balázs
bizottsági tag

4

és
a

