JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2018. május 22-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne: Veszprémi Rendőrkapitányság
Veszprém, Bajcsy Zs. u. 2. VIP terem
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, Alberti Zsolt Tamás a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
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 5 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. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017.évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Az előterjesztés előadója:

dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

2. Döntés a Dózsa Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról.
Az előterjesztés előadója:

Kórosi Tibor Dózsa Polgárőrség elnöke

3. Döntés a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról.
Az előterjesztés előadója:

Farkas László Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
elnöke

4. Döntés az Önkormányzat éves költségvetésében a Városi Közbiztonsági Keret
részére biztosított összeg támogatási célú felhasználásáról.
Az előterjesztés előadója:

Takács László bizottsági elnök
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5. Tájékoztató: A „Kerékpáros, valamint a gyalogos közlekedés veszélyei a
megyeszékhelyen” címmel.
Előadó: Adamovics László r. alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető
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.
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 bizottság 7/2018.(IV.16.), 8/2018. (IV.16.)
számú határozatainak 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 a napirendi pontok megtárgyalására.
Kérdezem az 1. napirend előterjesztője képviseletében megjelent Székelyhidi Noémi és
Mészáros Éva csoportvezető asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítésük?
Mészáros Éva: Köszönöm szépen, nincs kiegészíteni valónk.
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
9/2018. (V.22.) határozata
az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. 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.
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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.
A napirendi ponthoz tartozó szakmai beszámolót a bizottsági tagok részére
megküldtük. Kérdezem a napirend előterjesztőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Kórosi Tibor: Köszönöm a szót. Az írásos anyaggal kapcsolatban csak a
következőkkel szeretném kiegészíteni. 28 éve működik az egyesület. Minden törvényi
előírásoknak megfelel. Maradéktalanul el tudja látni a feladatait. Sajnálatos módon
Veszprém városában nagyon nagy polgárőr hiány van jelenleg. Mivel idegenforgalmi
központ Veszprém és pályázunk a Kulturális Főváros címre, ezen kívül a nagy
fesztiválok, utcazene a Kolostorok és Kertekben rendezett rendezvények alkalmával is
ellátjuk a feladatunkat, de ezek már nagyon megterhelik az egyesület idősödő
tagjait, ezért javaslatot tettem a járási koordinátor felé. Más egy vidéki egyesület
élete és más egy megyeszékhelyen lévő egyesület élete. Nekünk el kell látnunk még
különböző feladatokat is. pl. környezetvédelem, áldozatvédelem. Az utcazene
fesztivál is közel 1 hetes lesz, ami általában hajnali 3-4 óráig tart. Ezt a feladatot
ellátni nem tudja a polgárőr egyesület. A Nagyvárosi és Közbiztonsági programról
annyit szeretnék elmondani, hogy országosan kiemelkedően teljesített a város,
Kapitány úr vezetésével. Ennyit szerettem volna elmondani. Vannak gondjaink,
amiket meg kell oldanunk, de erről a bizottságot úgy gondolom, hogy tájékoztatni
kellett. Köszönöm.
Takács László: Köszönöm. Én azon a környéken lakom és szinte minden nap látom
a polgárőröket, az iskolánál is jelen vannak. Sajnos kevesen jelezték azt a
szándékukat, hogy szeretnének polgárőrök lenni, vagy akár egy új egyesületet
szervezni. Többször voltam már Polgármester Úrnál, aki nyitott arra, hogy egy
bővebb csomagot állítsunk össze arról, hogy milyen kedvezményeket tudna a város
adni akár a meglévő, akár egy új belépő tagnak.
Kérdezem, hogy van-e 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.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
10/2018. (V.22.) határozata
a Dózsa Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Dózsa Polgárőrség 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Dózsa Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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. Üdvözlöm Elnök Urat. Kérdezem,
hogy ezzel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója.
Farkas László: Köszönöm nincsen kiegészíteni valóm, legdöbb dologgal egyetértek, az
elhangzottakat csak ismételni tudnám.
Takács László: Egy mondatban méltatnám az egyesület munkáját. Meghívást kaptam a
közgyűlésre, ahol örömmel láttam, hogy 35-37 tagja van az egyesületnek. Fiatal arcokat
véltem felfedezni, amit örömmel láttam akár csak azt, hogy lovas egyesülettel is támogatják
a munkájukat. 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
11/2018. (V.22.) 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:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Takács László: Rátérünk a negyedik napirendi pontunk megtárgyalására.

Elég egyszerű a dolgom most, mivel két polgárőr egyesületünk van csak sajnos és a
rendőrség, akik között fel kell osztani a pénzt. Most viszont történt egy olyan előre
nem látott ok, amit Kórosi úr sem látott előre, hogy mivel a Pénzügyi Bizottság tagja
lett, így ez kizáró ok, így az egyesület nem kaphat támogatást. Ezért most csak a
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület és a rendőrség részesül a támogatásból. Így a jelen
helyzet szerint az én javaslatom, hogy a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 500 000 Ft,
míg a Veszprémi Rendőrkapitányság 4 500 000 Ft támogatást kapjon.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 4. 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
12/2018. (V.22.) határozata
a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület, valamint a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság részére nyújtandó támogatás 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. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület, valamint a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság részére nyújtandó támogatás mértékét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság

500 000
4 500 000

2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a határozat 1., és 2. melléklete
szerinti tartalommal készült, a Bizottság összegszerű döntésével kiegészített
támogatási szerződések megkötésére történő előkészítéséről.
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Határidő:

2018. május 31.

Felelős:

Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke,
dr. Fejes István aljegyző a támogatási szerződések aláírásáért és a
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület, valamint a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság részére történő megküldéséért.

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag,
elfogadta.
Rátérünk az ötödik napirendi pontunk megtárgyalására. Felkérem Adamovics László r.

alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezetőt a tájékoztatójának megtartására.

Adamovics László: Köszönöm a szót. Először is szeretnék kitérni arra, hogy miért is
volt fontos részünkre, hogy ebben a témában készüljön egy kis prezentáció. Sajnos
egyre jobban nő a gyalogosokat és kerékpárosokat érintő közlekedési balesetek
száma. 19 éve lesz, hogy itt dolgozom és az elmúlt 7-8 évben szerencsére nem
kellett olyan baleseteket helyszínelni, ahol a gyalogos vagy a kerékpáros volt a
baleset érintettje és meghalt volna. 2017. évben ez a sorozat megszakadt. Két olyan
baleset is történt egymástól nem messze, ahol a gyalogos az életét vesztette. A
kerékpárosok száma is egyre nő, de sajnos nem tudnak közlekedni, tisztelet a
kivételnek. Próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy hogyan és hol lehet közlekedni, de ez
idáig a humánus oldalról megközelítve nem járt sikerrel. Azt sem értik meg, hogy
egyirányú utcában nekik sem lehet közlekedni. Egyetlen egy utca van, Veszprémben
ahol lehet egyirányú utcában közlekedni ahol ezt a jelzőtábla megengedi. Máshol
nem lehet. Pintér József kollégám készített egy pár perces filmet, aminek lehetne az
a címe ,,Ahogyan mi közlekedünk”. Szeretnénk mind a helyi mind az országos
médiában is tovább vinni. A bizottság tagjait is kérném arra, hogy gondolkodjunk
közösen abban a tekintetben, hogy hogyan tudnánk a gyalogosainkat és a
kerékpárosainkat megóvni, amennyire lehet a belesektől. Főleg most hogy a második
ütemhez közeledünk a csomóponti körforgalom építésében. Megszűnik a lámpás
gyalogos átkelőhely, egyedül a Hangvilla előtti, az OTP és a McDonalds közötti és a
gyalogos aluljáró marad. A munkaterület úgy kell elkordonozni, hogy ne tudjanak a
munkaterületre bemenni az emberek. Elindítanám a filmet. Nagyon sok
gyalogoselütés a gyalogátkelőhelyeken van. A KRESZ valóban leírja, hogyan kell a
gyalogátkelőhelyet megközelíteni, viszont a gyalogosoknak is tisztában kellene lenni
azzal, hogy azért illik lelépéskor körülnézni. A balesetek szerteszóródnak
Veszprémben, időben is. A december nagyon meghúzta ezt a statisztikát, ezért is
készítettünk egy levelet az önkormányzat felé, amit szeretném is, ha a bizottság
tovább vinne. A javaslatunk egy felmérés alapján készült, amely szerint a Haszkovó
úton, az Aradi Vértanúk útján, az Egyetem utcában és a Jutasi úton is ütöttek el
gyalogost. Amikor az októberi, novemberi időszak eljön, rövidülnek a nappalok, a
gyalogosok száma 16.00 és 19.00 óra között megnő. Van egy korlátozó tényező a
sötétség, illetve adott esetben az időjárás is, hiszen 4 balesetből 3 esőben történt. Az
eső és az aszfalt annyira nincs jóban egymással, mert a vizes aszfalt elnyeli a fényt.
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Ha megnézzük, mindenhol meleg, sárga fényű lámpák vannak a városban. A lehető
legrosszabb abban az esetben, ha éjszakai sötétség van és esik az eső. Nagyon
nehéz ilyenkor a gyalogost észrevenni. Tettünk egy olyan javaslatot, hogy hideg,
fehér fénnyel megvilágított gyalogos átkelőhelyek legyenek, amely egy
pénztárcabarát megoldás is egyben.
Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres programunk az, amit évek óta minden egyes
tanszünet előtt behozunk az iskolák életébe. „Bringázz a nyárba.” Szerencsére
vannak támogatóink ebben. A balesetmegelőzési bizottságban sikerült megnyernünk
egy kerékpáros bolt vezetőjét, aki egyben egy biciklis egyesület tagjai is és őrajtuk
keresztül szeretnénk több mindent átadni a kerékpárosoknak. Több száz gyerek, aki
velünk kerékpározik. Mindig azzal kezdjük, hogy a szakemberek átvizsgálják a
kerékpárokat. A gyerekeket még csak lehet formálni, de hiányzik az iskolákból az a
fajta tanóra, hogy iskolai kereteken belül tanulják a KRESZ-t. Mind a szülőknek, mind
nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a gyermekünk ne legyen baleset
áldozata. Át kell gondolni és vizsgálni a forgalom szervezését Veszprémben. A
buszpályaudvarnál láncot szeretnénk felhelyezni, hiszen a gyalogos, ha nem muszáj,
nem közlekedik a gyalogátkelőhelyeken és máshogyan nem lehet őket rávenni arra,
hogy a zebrán közlekedjenek. Fél év alatt annyi gyalogoselütés történt, mint az
elmúlt pár évben. Szerintem ez fokozódni fog a körforgalom építéssel. A júniustól
kezdődő időszak a majdan elkészülő körforgalommal lesz a főpróba. Most a
gyalogosok egyesével fogják megakasztani a forgalmat. Az biztos, hogy ez a dolog a
rendőrségen már túlnő. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönjük szépen. Igen, én is úgy gondolom, hogy Veszprém belső
kerékpáros hálózatát korszerűsíteni kellene. Az iskoláknak is látni kellene ezt a filmet
én ebben felajánlom a segítségemet. Üljünk le és beszéljünk róla. Közösen lépjünk
fel és ezeket problémákat orvosoljuk. Köszönöm.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése, vagy
észrevétele?
Kórosi Tibor: Az Almádi úti kerékpárút életveszélyes. Ha például a város felől jön a
kerékpáros, akkor a kerítéstől nem is látja az autós.
Adamovics László: Azért mondtam, hogy át kellene vizsgálni a forgalomszabályozást.
Lehet kedvezni a kerékpárosoknak, de ezidáig ez nem vezetett eredményre, akkor ami nem
jó azt újra kell vizsgálni.
Takács László: Köszönjük szépen. Miután tájékoztatóról van szó, annak elfogadása döntést
nem igényel. Egyéb kérdés, észrevétel.
Kórósi Tibor: 2018. évben is folytatjuk a Nagyvárosi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
programot, ezen belül kibővítve a Járásőr programmal. Eredetileg úgy volt, hogy május 31én lenne egy nagyobb akció.
Tóth Györgyi: Nálunk lesz a Cholnokyn.
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Kórosi Tibor: Ezen a napon lesz egy járási koordinációs megbeszélés is Hajdár József
vezetésével. Kezdeményeztük azt, hogy melyik egyesületek azok, akik hajlandóak besegíteni
ezekbe a programokba. Több javaslat hangzott el. Egy olyan kérdés is felmerült, hogy egy
szolgálati irodát kaphatna-e a járás, ha erre igény van. Ott összejönnénk, szakmailag
átbeszélnénk a dolgokat. Át kellene beszélni azt is, hogy az Önkormányzat milyen
támogatást tud adni a vidékről bejött egyesületeknek.
Hajdár József: Beszéltünk már a Kapitány Úrral erről. Körbetelefonáltam az egyesületeket,
a vélemény szinte minden egyesületnél az volt, hogy elkötelezni nem akarják magukat, de ha
nem ütközik a helyi rendezvényekkel, akkor megpróbálják megoldani, hogy tudjanak
embereket beküldeni.
Kórósi Tibor: Felkerestük a megszűnt két polgárőr egyesület tagjait, de ők nem akarnak
sem a Dózsavárosba sem Gyulafirátótra jönni, ennek kapcsán merült fel a kérdés az irodával
kapcsolatban.
Takács László: A Jutasi úti polgárőr egyesületnek az irodájában bármikor szívesen
fogadunk akár egy új egyesületet, akár a járásnak az embereit is. Én örülnék neki, ha
megkeresitek a megszűnt két polgárőregyesület tagjait akár egy csoporttal vagy egy új
vezetővel.
Dr. Ipsits Csaba: Kezdődik a turisztikai szezon. Ha megvan a felajánlás, én kéthetente le
fogom adni az igényt a koordinátornak. Ha tudtuk adni embert adtok, ha nem akkor nem.
Köszönöm a két egyesület munkáját, tevékenységét. Nekem akkor is az a véleményem, hogy
egy polgárőregyesület kellene, egy vezetéssel, egy irányítással. Fiatalítás új vezetés.
Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást és remélem, hogy tartalmasan töltöttétek az időt.
Takács László: Köszönjük szépen.
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a
legközelebbi rendes ülésünkre 2018. június 18-án, hétfőn 15.00 órakor, a Komjáthyteremben 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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