JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2018. április 16-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,
Alberti Zsolt Tamás, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív
szerinti meghívottak. (dr.Hunyadfalvi Balázs nem vett részt 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. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
2. A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének beszámolója Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról
3. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 2017. évi beszámolója
a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról
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, 4 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?
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Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. /A bizottság jegyzőkönyvben történő
rögzítéssel, alakszerű határozathozatal nélkül dönt./
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem az előterjesztő képviseletében megjelent Lakner Gabriellát, akit üdvözlünk az
ülésen, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Lakner Gabriella:
Köszönöm, az előterjesztést nem szeretném kiegészíteni.
Takács László:
Kérdezem, hogy van-e valakinek az első 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
6/2018. (IV.16.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 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!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság 3 igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. Kérdezem Kapitány Urat, hogy vane szóbeli kiegészítése.
Dr. Ipsits Csaba:
Igen lenne. Aki olvasta a beszámolót az láthatja, hogy milyen eredményeket értünk el, de ezt
nem akarom csak a rendőrségnek a számlájára írni. Úgy gondolom, hogy ezek a javuló
eredmények és csökkenő bűncselekmények nem csak a mi munkánkat tükrözik vissza,
hanem azt a szemléletváltást is, amit sikerült a rendőrségen bevezetni, amióta itt vagyok. Ez
az ötödik évem, lejár a mandátumom májusban. Én már csak öt évig lehetek kapitány itt.
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Örvendetes, hogy a bűncselekmények, lakásbetörések, lopások számai úgy csökkentek, hogy
szinte ez már egy kisebb városnak a szintjét sem éri el, nemhogy egy megyeszékhelyét. Mint
mondtam ez egy közös tevékenységnek a gyümölcse. Legyen ez a polgárőrség, legyen ez a
közterületfelügyelet, de az önkormányzatok támogatását is élvezzük, nem csak anyagilag,
erkölcsileg is. Bármely párttól függetlenül. Ezt köszönöm. Ezt az eredményt, amit el tudtunk
érni, ezt a beszámolót büszkén tehetjük a közgyűlés elé. Köszönöm.
Takács László:
Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük? Képviselő Asszony.
Forgóné Kelemen Judit:
Egy témában szeretnék kérdezni kapitány úrtól, ez pedig a hajléktalan helyzet lenne. Milyen
előrelépések történtek, figyelemmel arra is, hogy most tárgyalja majd a közgyűlés a Máltai
Szeretetszolgálat beszámolóját. Abban a beszámolóban leírták, hogy Veszprém bizonyos
értelemben célterületként szolgál. A Büntetés-végrehajtási Intézetekben elterjedt, hogy
érdemes idejönni, mert itt a hajléktalanok ellátása magas színvonalú. Ez évről évre visszatérő
probléma és én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amivel a város lakói nap, mint nap
találkoznak. Nyilván nem vagyunk, tanúi mondjuk egy lopásnak, vagy betörésnek, viszont aki
a városban mozog és főleg a frekventáltabb területeken hajléktalanokkal találkozik. Milyen
lehetőségek, illetve milyen eszközök vannak, vannak-e újabb eszközök a rendőrség kezében
ahhoz, hogy a hajléktalankérdés visszaszorulhasson a városban. Én azt gondolom, hogy az
mégsem egy jó tendencia, hogy bár a hajléktalanok száma beszámolóban írtak szerint
csökkent, de nem tudom, hogy ki az, aki csökkenést tapasztalt. Főleg a
bevásárlóközpontoknál, az erdős területeken megvannak azok a gócpontok, amelyek
problémát jelenthetnek. A gyermekvédelemmel kapcsolatban kérdezném, hogy mi a helyzet
a Házgyári út 1- el. Milyen szerepet játszik ez a ház a beszámolóban, szereplő adatokban?
Dr. Ipsits Csaba:
A hajléktalanokkal kapcsolatos problémákat erőszakkal megoldani nem tudjuk. Ezt csak
jogszabályváltozással lehetne valami úton-módon rendezni. Általában, amikor jönnek a
bejelentések a Haszkovó u. 18. illetve a boltok környékén kéregetőkről, akkor azt a területet
egy bizonyos ideig megszálljuk. Próbálkoztunk már megelőzéssel is, beszélgetéssel is velük.
A Máltai Szeretet szolgálattal is próbálkoztunk. Téli időszakban inkább arra figyeltünk, hogy
ne fagyjanak meg. Most viszont már intézkedünk velük szemben. Nem tűrjük el, hogy
közterületen alkoholt fogyasszanak, vagy, hogy erőszakosan kolduljanak. Ez mind
szabálysértés. A szabálysértési eljárásnak nagyjából semmi értelme nincs, mert a kiszabott
bírságot nem fizetik be, behajtani nem tudjuk. A betegségeik miatt a BV-Intézet a bírságaik
miatt kiszabott 2 napos elzárásra nem fogadja be. Tehát szélmalomharcot folytatunk velük
szemben. A Máltai Szeretetszolgálat szerint 200 ilyen személy van, viszont mikor megjön a jó
idő, a mi véleményünk szerint megnövekszik a számuk, bőven 400 fölött van. Nehéz őket
behajtani a szállókra azzal az indokokkal, hogy ott egymást is meglopják. Súlyos
bűncselekményeket nem követnek el. Zaklatás, kéregetés, közterület szennyezés. Egymás
között garázdálkodnak, testi sértést követnek el. A Házgyári út 1-ben jellemzően családon
belüli erőszakos cselekmények történtek, ahol voltak gyerekek. Itt már a kiskorú
veszélyeztetése is felmerül. Minden évben egy-két alkalommal előfordul egy vagy két,
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény. Fogyasztók, illetve terjesztők is eljárás alá
kerülnek. Ezt a házat nem kerüli el, ebben az évben sem fogja elkerülni. Erre kifejezetten
figyelünk, de a családon belüli erőszak jellemző itt.
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Takács László: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további
észrevétel?
Kórosi Tibor: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezredes úr említette, hogy lejár a
mandátuma. Szeretnénk megköszönni a polgárőrség nevében, amit eddig is tett. Egyetlen
egy kapitánnyal nem sikerült olyan közvetlen, szinte azt mondhatnám, bizalmi kapcsolatot
kialakítani, mint vele. Mindenki egy hivatalnoki szemléletet képviselt és a polgárőrséget,
mintegy segélyszervezetként kezelték, nem partnerként. Az ezredes úr volt az, aki teljesen
más szemléletet vezetett be és ezért volt olyan sikeres a Nagyvárosi Közbiztonsági és
Bűnmegelőzés program, ami országosan is elismert, mert egy emberként tettük a dolgunkat.
Nekünk nagy öröm lenne, ha ezredes úr megbízatása a következő időszakra is megtörténne.
Az ő emberi és szakmai kvalitásához ragaszkodnánk, ha ugyanis a partner nem
egyenrangúnak, hanem beosztottjának tekinti ezt a civilszervezetet, akkor ez az egész
mozgalom le fog ülni és nem fogjuk azokat az eredményeket elérni, amelyeket legutóbb a
március 15-ei ünnepségen, altábornagy úr Budapesten belügyminiszter úr és az országos
polgárőr szövetség jelenlétében kiemelt és Veszprém városát említette, ahol a közbiztonság
nagymértékben javult. Az eddigi munkáját magunk részéről szeretnénk megköszönni és
kérjük, hogy az ezredes úr maradjon a városi kapitányságon.
Takács László:
Köszönjük szépen. Ha nincs több hozzászólás, én is pár szóban képviselő asszony
hozzászólására szeretnék reagálni. Az egyik szemem sír, a másik nevet a hajléktalan
kérdéssel kapcsolatban. Az tény, hogy ilyen szintű szociális ellátást nem sokan nyújtanak,
mint Veszprém, de ez - sajnos ki kell mondanunk - tényleg ide vonzza a hajléktalanokat és
sok esetben láttuk már, pont a választás napján szóltam be a kollégájának, mert már reggel
ott randalíroztak a Haszkovó 18. előtt egy halom szemét társaságában. Ki is mentek a
járőrök, helyreigazították őket. Mint ahogy Kapitány Úr is elmondta, nem lehet sajnos mit
csinálni. Ez nem kimondottan Veszprém problémája, hanem a világ problémája. Kapitány Úr
beszámolójához annyit szeretnék mondani, hogy már évek óta méltatjuk a Kapitányság
munkáját. Én is úgy gondolom, hogy ez egy jó vezető nélkül nem is működne. Elértük azt is,
hogy egy rendőrre ma már nem félrefordított fejjel, hanem örömmel néznek a polgárok és
látják, hogy végzi a feladatát, nem helyezi magát központba. A prevenciós munkájuk szintén
figyelemreméltó. Ilyen jó közbiztonság mellett nehéz rábírni Polgármester Urat, hogy
fejlesszék a várost ez irányba. Most talán elkezdődött a kamerák korszerűsítése. Rábólintott
egy olyan összegre, amely legalább a minőségét javítja, és a rádióhullámokról áttérünk a
kábelszolgáltatásra, ami jóval jobb képminőséget tud biztosítani. Tényleg nagyon nehéz,
mert a város biztonságos, de ennek érdekében kell költenünk erre. Ugyanez a polgárőrségre
is vonatkozik. Szeretnénk több egyesületet. Erre is szeretnék majd több időt és energiát
fordítani. Nagyon szépen köszönjük Kapitány Úrnak és a kollektívájának a munkáját. Azt nem
szeretnénk, ha Kapitány Úr elmenne. Szeretnénk továbbra is itt látni. Személyével gazdagítja
a város közbiztonságát. Köszönjük szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 2. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban további
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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
7/2018. (IV.16.) határozata
„A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének beszámolója Veszprém
város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének beszámolója
Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról” című előterjesztést és a következő döntést hozta meg:
A bizottság a Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámolóját VMJV Önkormányzata Közgyűlése általi
megtárgyalásra alkalmasnak találta, javasolja annak Közgyűlés elé történő terjesztését, és a
beszámolónak a határozat melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását. Felkéri a
bizottság elnökét, hogy a Közgyűlést a bizottság döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Takács László bizottsági elnök
Határidő:

2018. április 26

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 Parancsnok Urat, hogy
van-e szóbeli kiegészítése.
Sztanke Viktor: Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Takács László: Kérdezem, hogy van-e valakinek 3. napirendi pont előterjesztésével
kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele? Képviselő Asszony.
Forgóné Kelemen Judit: Egy kérdésem lenne. Azt olvashattuk a beszámolóban, a
lakástüzekkel kapcsolatos részben, hogy egy családi háznál a napkollektor körül keletkezett a
tűz, ha jól emlékszem.
Sztanke Viktor: Mi csak egy tűzeseti adatgyűjtést végzünk, kimegyünk, eloltjuk a tüzet,
felveszünk egy kötelező adatgyűjtést, a nyomokat meghagyjuk. Van nekünk egy 24 órás
szolgálatunk, aminek a neve Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, akik elsősorban
illetékesek abban, hogy a tűzvizsgálatot lefolytassák. Természetesen ezek az anyagok az
igazgató úr asztalára kerülnek, számunkra szakirányítási célból csak olyan információk
jönnek, amelyek a tűzoltás vagy szakmai szempontból fontosak. A hatósági munkába ilyen
szinten mi nem megyünk bele. Ezért is biztos, hogy a beszámolómban nem írtam le, hogy
napkollektortól keletkezett a tűz, esetleg annyit, hogy a napkollektor nem egy elfogadott
építészeti sajátosság. Ezt meg kell említeni.
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Forgóné Kelemen Judit:
A kérdésem arra vonatkozott, hogy tűzvédelmi szempontból azok az energetikai megújítások,
amik most pályázatok útján végbemennek, a napelem, napkollektor, vagy például a
társasházak hőszigetelése, ez tűzvédelmi szempontból hordoz-e magával némi
veszélyforrást. Tűzvédelmi szempontból rosszabb helyzetbe kerülnek-e ezáltal az adott
ingatlanok.
Sztanke Viktor:
Ha valaki utánajár ezeknek a rendszereknek, akkor az tudja, hogy szigorú szabályok
követelik meg azt, hogy egy épületre napkollektor kerüljön, hiszen onnantól kezdve minden
hatósági szempontot figyelembe kell venni. Nem véletlenül ezért a hatósági osztály egyre
szigorúbban nézi akár egy felújításnál, akár egy új ingatlannál, hogy milyen anyagokat,
eszközöket használnak fel. Azt mondom, hogy nem veszélyesebbek, csak mások, mint az
eddig felhasználtak. Mikor átveszi az illetékes hatóság, akkor nekünk van is hatáskörünk az
átvételre.
Takács László:
Köszönöm szépen. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy valakinek esetleg még van
észrevétele?
Kórosi Tibor:
Tavaly szerveztek egy védelmi gyakorlatot az Algidánál. Szeretnénk megköszönni, hogy
meghívtak minket, hiszen a lakosságot elsősorban mi képviseljük. Azokat az információkat,
amiket ott láttunk és hallottunk, tudjuk közvetíteni. Az volna a kérésem, ha ilyen jellegű
gyakorlat lesz, ami érintené a városrészt, a város lakóit, akkor egy ilyen gyakorlaton
szeretnénk részt venni.
Sztanke Viktor:
Természetesen. A közeljövőben lesz is egy ilyen jellegű gyakorlat a vasútállomáson. Vasúti
szerelvények ellenőrzése. Lesz szimulálva ebben egy vasúti szerelvény balesete, ezért a
szomszédos megyékből tűzoltó erőket, rendőrséget összevont gyakorlat keretében meghívjuk
erre. Amit szeretnék még elmondani, hogy nekünk a legnagyobb problémánk most jelen
pillanatban a tűzátjelző központokban bejövő tűzátjelzések, amelyek kezelése során a
jogszabály környezet azt írja elő, hogy nekünk nincs mérlegelési szempontunk. Mi el fogjuk
indítani a szerelvényeket, viszont előfordulhat az, hogy az ott jelenlévő ügyeletben lévő
kolléga telefonál, hogy ez egy téves riasztás. Ezeket kellene visszaszorítanunk. Nem egy
olcsó az államnak, másrészt 2 percen belül el kell hagynunk a laktanyát. Ez egy hatalmas
probléma. Ezekből 15-20 db van hetente. Azt figyelembe kell venni, hogy egy veszélyes
üzemnél a téves jelzésre a környező városokból is elindulnak a gépjárművek. Szeretnénk
ezeket a téves jelzéseket visszaszorítani.
Takács László:
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.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
8/2018. (IV.16) határozata
a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolója véleményezéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta „A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolójának véleményezése” című előterjesztést és a következő
döntést hozta meg:
A bizottság a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló 2017. évi beszámolóját VMJV Önkormányzata Közgyűlése általi megtárgyalásra
alkalmasnak találta, javasolja annak Közgyűlés elé történő terjesztését, és a beszámolónak a
határozat melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy a Közgyűlést a bizottság döntéséről tájékoztassa.
Felelős:

Takács László bizottsági elnök

Határidő:

2018. április 26

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2018. május 22-én, kedden 15.00 órakor, a Veszprémi Rendőrkapitányságon 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

Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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