JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2017. május 15-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 tagjai, Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. (Alberti Zsolt Tamás jelezte
elnök úrnak, hogy nem tud részt venni az 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 határozat végrehajtásáról

Napirend:
1. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

dr. Strenner Zoltán bizottsági elnök

2. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül
működő polgárőr egyesületek 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóinak elfogadásáról
Az előterjesztés előadója:

Takács László bizottsági elnök

3. Döntés az Önkormányzat éves költségvetésében a Városi Közbiztonsági
Keret részére biztosított összeg támogatási célú felhasználásáról
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.
(szavazás)
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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 7/2017. (IV.18.) 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.
Kérdezem az 1. napirend előterjesztője képviseletében megjelent Angyal Éva irodavezető
asszonyt hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Angyal Éva: Köszönöm szépen, nincs kiegészíteni valóm.
Takács László: Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele a bizottság részéről?
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
15/2017. (V.15.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról”
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 második napirendi pontunk megtárgyalására. Az előterjesztője én vagyok.
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Szeretném itt jelezni, hogy az egyik előterjesztéssel kapcsolatban módosítással szeretnék élni
és meg is szeretném indokolni illetve, szeretnék ebben segítséget kérni az itt jelen lévőktől.
Térjünk rá az első határozati javaslatra, a Dózsa Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára. Üdvözlöm Elnök urat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e
hozzászólni, vagy a beszámolót szeretné-e kiegészíteni.
Kórosi Tibor: Szóban csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy a program, amit 2016-ban
megvalósítottunk, a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program, azt az idén 2017-ben is
maradéktalanul szeretnénk végigvinni. Kapitány úrral egyeztetve a városrészekben külön
biztonsági ellenőrzéseket ismételten szeretnénk tartani a képviselők közreműködésével. Ez
nyugtatólag hat a lakosságra, a szubjektív biztonságérzést nagymértékben javítja és ezt
igénylik is. Ehhez természetesen a megfelelő forrásokat az előterjesztés alapján
biztosítottnak látom. A többit a rendőrséggel közösen tudjuk megvalósítani, illetve az
önkormányzattal és a képviselőkkel. Ha a Megyei Szövetség megkapja a Cholnoky
lakótelepen a helységet, akkor oda költöznénk és folyamatos polgárőr jelenlét lenne a
Cholnoky lakótelepen.
Takács László: Köszönjük szépen. Ennek a lebonyolítását már megkezdtük. Már jeleztem az
önkormányzat felé.
Kérdezem, hogy van-e még 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
16/2017. (V.15.) határozata
a Dózsa Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „VMJV közigazgatási területén belül működő
polgárőr egyesületek előző évi tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Dózsa Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Másodikként a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
tárgyaljuk.
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Üdvözlöm Elnök urat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, vagy
kiegészíteni valója.
Farkas László: Köszönöm nincsen kiegészíteni valóm.
Takács László: Egy mondatban méltatnám az egyesület munkáját. Meghívást kaptam a
közgyűlésre, ahol örömmel láttam, hogy a fiatalság bevonásával is bővítették a létszámot.
Külön csoportokat hoztak létre. Láttuk, hogy van két fiatal segédmotorkerékpárral és
megalakult a lovas tagozat is, mely fiatal lányok és fiúk bevonásával zajlik. Veszprémben is a
cél a fiatalok bevonása. Ennyit szerettem volna elmondani.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek 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
17/2017. (V.15.) határozata
a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „VMJV közigazgatási területén belül működő
polgárőr egyesületek előző évi tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Harmadikként a Jutas Lakótelepi Polgárőr Egyesület beszámolóját tárgyaljuk. Elnök urat nem
látom. Ennél a határozati javaslatnál lesz egy olyan módosító javaslatom, amelynek nehéz
szívvel teszek eleget. Pontosan azzal kapcsolatban, amit közösen elhatároztunk, hogy
letisztázzuk Veszprémben a polgárőr egyesületek működését és új alapokat helyezzünk le. A
megyei polgárőr szövetség elnöke levelet írt Polgármester úrnak.
(A levél másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kórosi Tibor: Többször voltak ellenőrzések az egyesületnél, melyek során komoly
hiányosságokat állapítottunk meg. 2 éve tisztújítást kellett volna végrehajtaniuk, ennek a
követelménynek sem tettek eleget.
Takács László: Köszönjük. Kapitány urat is megkérdezném, hogy ezzel kapcsolatban mi a
véleménye? Járnak-e velük közös szolgálatba?
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dr. Ipsits Csaba: Sem közös szolgálat, sem önálló szolgálat nincs. Próbáltuk velük felvenni
a kapcsolatot, de teljesen elzárkóztak mindentől. Úgy gondolom, hogy a további
együttműködés így nem lehetséges. Nem javasoltuk és nem is akartuk, hogy megszűnjenek,
akár beléphettek volna más csoportba, vagy maradhatott volna úgy, mint csoport, hogy a
felelősséget levegye a válláról, de úgy látom, ez nem fog működni már.
Takács László: Köszönjük. Én azt javaslom a bizottságnak, hogy a Jutas Polgárőr Egyesület
2016. évi munkájáról szóló beszámolóját ne fogadja el a bizottság. Ezzel is jelezve, hogy ez
így tovább nem folytatható.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek 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
18/2017. (V.15.) határozata
a Jutas Lakótelepi Polgárőr Egyesület
beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „VMJV közigazgatási területén belül működő
polgárőr egyesületek előző évi tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Jutas Lakótelepi Polgárőr Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!
(szavazás)
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására. Az előterjesztője én vagyok.
5 millió Ft-ot kaptunk ebben az évben. Hátulról kezdeném, azt javasolnam a bizottság
részére, hogy egy olyan megkülönböztetést kellene tennünk, amiben markánsan jelezzük,
hogy van egy új cél, egy új lehetőség, és aki ezeknek eleget tesz, azt az önkormányzat tudja
tolerálni ebben a tekintetben is. Úgy gondolom, ha a bizottság nem fogadta el a Jutas
Lakótelepi Polgárőr Egyesület beszámolóját, akkor én ebben az évben kizárnám őket a
támogatásból. A rendőrkapitányságnak 4 millió Ft-ot szeretnék javasolni, a Dózsa
Polgárőrségnek 300 ezer Ft-ot javasolnék az idén, természetesen azzal, hogy a fennmaradó
keretösszegből bármilyen rendezvényt tudjunk támogatni. A Gyulafirátóti Polgárőr
Egyesületnek pedig 400 ezer Ft-ot, ezzel is jelezve, hogy folytassák azt a tevékenységet,
amit elkezdtek. Bármiféle segítségre van még szükségük, szívesen állunk rendelkezésre és
ezt ugyanúgy szeretnénk a Dózsa Polgárőrségnek is felajánlani. Azt gondolom, hogy ez
jelzésértékű a nagyközönség felé is, hogy a fiatalokat várjuk nagy szeretettel.
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Kórosi Tibor: Valóban a Dózsánál jelen pillanatban nincsenek ifjú polgárőrök, egy kissé
átgondolatlan szervezés miatt az egész a Jutashoz került. Az elnökség úgy döntött, hogy
ezeket az ifjú polgárőröket azokhoz a polgárőr egyesületekhez fogjuk majd irányítani, ahova
helyileg kötődtek. Az nem működik, hogy vidékről bejáró iskolások a Jutas Polgárőr
Egyesületnél teljesítettek elvileg papíron szolgálatot. Hétvégén hazamennek, azért nem
fognak szombaton bejönni Veszprémbe, hogy szolgálatot teljesítsenek. Szétosztás után
minden egyesület fog kapni fiatal polgárőröket. A keretelosztással egyetértek, hiszen
Gyulafirátót is be fog járni gondolom Veszprémbe a nagyvárosi program keretében és ez
többletkiadás lesz nekik, hiszen autóval kell bejönniük, így a költségeik megnövekednek. Ha
sikerül az az átszervezés, amiről beszéltünk és jelentkeznek új polgárőrök felvételre, akkor a
technikai és ruházati felszerelés 20 ezer Ft-ot/fő, ehhez kérnénk majd segítséget.
Takács László: Ez természetes. Köszönjük szépen.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek 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
19/2017. (V.15.) határozata
a VMJV közigazgatási területén belül működő polgárőr egyesületek, valamint a
VMRfK részére nyújtandó támogatások mértékének meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés az Önkormányzat éves költségvetésében a Városi Közbiztonsági
Keret részére biztosított összeg támogatási célú felhasználásáról” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. VMJV Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága a VMJV
közigazgatási területén belül működő polgárőr egyesületek, valamint VMRfK részére
nyújtandó támogatások mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
Dózsa Polgárőrség
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
Jutas Lakótelepi Polgárőr Egyesület
VMRfK

300 000,-Ft
400 000,-Ft
0,-Ft
4 000 000,-Ft

2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a határozat melléklete szerinti tartalommal
készült, a Bizottság összegszerű döntésével kiegészített támogatási szerződések
megkötéséről, valamint a szerződések központi honlapra történő feltöltéséről.
Határidő:

2017. május 31.

Felelős:

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
dr. Fejes István aljegyző a támogatási szerződések aláírásáért és a
támogatott polgárőr egyesületek, valamint a VMRfK részére történő
megküldéséért, Sörös Ildikó a szerződések központi honlapra történő
feltöltéséért.
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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?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2017. június 19-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

.........................................
Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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