JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2019. április 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, 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. A Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló 2018. évi beszámolójának véleményezése.
Az előterjesztés előadója:

dr. Ipsits Csaba r. ezredes

2. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló 2018. évi beszámolójának véleményezése.
Az előterjesztés előadója:

Nádai Tamás tű. őrnagy

3. Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra” pályázat
benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos megközelíthetőségéhez kapcsolódóan
a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen.
Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

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, 5 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?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze.

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
6/2019. (IV.15.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a 3/2019. (III.18.), a 4/2019. (III.18), valamint az 5/2019.
(III.18.) számú határozatának végrehajtására vonatkozó jelentést jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására. Előterjesztője Kapitány Úr.
Jött egy kérés a kapitányságtól, hogy a beszámolót vegyük le az áprilisi közgyűlés napirendi
pontjai közül, mert személyi csere történt a megyei kapitányság vezetőjének személyében és
az új rendőrfőkapitány nem tud részt venni más elfoglaltság miatt a közgyűlésen. Aljegyző úr
javaslata, hogy ettől függetlenül mi tárgyaljuk meg az előterjesztést. Pár szóban elmondja
Aljegyző úr.
dr. Fejes István: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Miután önálló bizottsági hatáskör a
két parancsnok úr előterjesztése, ezért semmi akadálya nincs, hogy a parancsnoki
beszámolókat, illetve a két előterjesztést a bizottság megtárgyalja. Annak sincs
természetesen akadálya, hogy az előterjesztő kérésére a beszámolót az áprilisi közgyűlés
napirendjei közül levegyük. Ennek egyetlen egy technikai követelménye van, hogy ezt meg
kell indokolni. Ezt kapitány úr megindokolta, ezért a májusi közgyűlésen kerül sor a most a
bizottság által tárgyalt előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére.
Takács László: Köszönjük. A bizottság akkor már természetesen nem tárgyalja.
Kérdezem Kapitány Urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Dr. Ipsits Csaba: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm, hogy a módosítást sikerült véghezvinni.
Főkapitány úr személyesen szeretne részt venni a közgyűlésen, szeretne bemutatkozni.
Aznapra négy beszámolója lenne, plusz még a Szent György-napi ünnepség is az nap lenne.
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A beszámolóval kapcsolatban egy dolog, amit szeretnék elmondani. Ha valaki olvasta látta,
hogy milyen eredmények vannak. Amit szeretnék kiemelni, az az együttműködés. Én, mint
kapitány, illetve a rendőrség egyedül ezt nem tudtuk volna végrehajtani. Ha nincsenek a
polgárőrök, a közterületfelügyelők, illetve ha nincs olyan önkormányzat, aki ezeket a
támogatásokat felajánlaná. Nem csak az anyagiakra gondolok, ami ebben az évben kiemelt
lesz, hanem az erkölcsi és egyéb támogatásokra. Én inkább megköszönni szeretném az
együttműködést, nem újból felsorolni az eredményeket. Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönöm. Elsőként hadd gratuláljak az elmúlt évhez. Szeretném, ha
kapitány úr tolmácsolná köszönetünket és jókívánságainkat a szolgálatban lévő kollégáiknak
a munkájukért. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük? Képviselő Asszony.
Forgóné Kelemen Judit: Köszönöm a szót Elnök Úr! Nekem egy kérdésem volna a
beszámoló kapcsán. Az 5. pontban, ahol az illegális migráció helyzetéről lehet olvasni, az
szerepel, hogy ezzel összefüggésbe hozható személlyel kapcsolatban intézkedés nem történt.
Én arra volnék kíváncsi, hogy a legális migráció kapcsán Veszprémbe érkezett személyekkel
szemben mi a tapasztalat. Történt-e intézkedés a külföldről ide érkezett személyekkel
szemben?
Dr. Ipsits Csaba: Őket nem migránsoknak tekintjük. Sok a vállalat itt Veszprém és
környékén. Jönnek, Kelet-Magyarországról munkások, illetve jönnek a keleti országokból,
Ukrajnából, Romániából, Lengyelországból is. Ez meglátszik a bűncselekmények jellegén. Az
ukránok általában garázdaság jellegű bűncselekményeket, míg a románok, illetve a keleti
országrészből jöttek vagyon elleni bűncselekményeket követnek el. Még nem jelentős
ezeknek a száma, de odafigyelünk rá. Folyamatosan ellenőrizzük a munkáltatókat, illetve
azokat a helyeket, ahol az elszállásolásuk van. Ez biztos, hogy sok problémát fog jelenteni az
elkövetkező években. Erre kifejezetten van egy programunk, hogy hogyan fogjuk ezeket
kezelni. Ezt kezelni kell. Ebben is szükség van az együttműködésre, például az
idegenrendészettel, akiknek ugyan most változik a helyzetük, mert nyomozó hatósági jogkört
kapnak, fegyveres szerv lesz.
Takács László: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek az első 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.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
7/2019. (IV. 15.) határozata
„A Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének Veszprém város közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolójának véleményezése”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
megtárgyalta
„A
Veszprémi
Rendőrkapitányság
vezetőjének
Veszprém
város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolójának véleményezése” című előterjesztést
és a következő döntést hozta meg:
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A bizottság a Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Veszprém város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2018. 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:

2019. május 30.

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 Parancsnok Urat, hogy
van-e szóbeli kiegészítése.
Nádai Tamás: Igen, köszönöm, röviden kiegészíteném. Határidőre ugyan, de kicsit
csúsztam a beszámoló leadásával, mivel március 29-én Főigazgató Úr meghatározta, hogy
országosan egységes beszámolót kell készíteni. A korábban készített egységes megyei
beszámolót teljesen át kellett dolgozni. Én egy dolgot hagytam ki belőle, egy pontot, ahol
településekre bontva kellett volna megjeleníteni a káreseményeket. Én ezt szóban szeretném
elmondani. Igy is tettem a korábbi években is, most is így kívánom ezt megtenni, mert
különben elég nagy oldalszámú beszámoló lenne. Ezt elfogadta a Főigazgató Úr is.
37 település tartozik a működési területünkhöz, 4 járásban tevékenykedünk, ebből 2 járás
tartozik hozzám, Veszprém és Zirc. A működési területünk nem egyezik meg a járás
közigazgatási
illetékességi
területével.
Vannak
települések,
amelyek
más
tűzoltóparancsnoksághoz tartoznak. Összesen a tavalyi évben a működési területünkön 287
db tűzeset, illetve 310 db műszaki mentés volt. Ez Veszprémre vonatkoztatva 210 db
tűzesetet jelent a 287-ből. Ebből 50 db volt beavatkozást igénylő, összességében a működési
területen pedig 88 db volt. Az 50 db veszprémi beavatkozást igénylő tűzesetből 4 db volt
szabadtéri tűzeset. Elég alacsony ez a szám az előző évekhez képest. Az előző évhez képest
ez nagyon jó számnak mondható, hiszen az idei évben ezt már most meghaladtuk. 3 db
kéménytűz volt. A kéménytüzekkel kapcsolatban jelzem, hogy személyi sérülés nem történt.
A maradék 43 db eset elektromos tűzeset, ételfennmaradás, gépjármű tüzek, tároló tüzek
illetve kunyhó tüzek voltak, ahol beavatkozás történt. A téves jelzések száma nagyon magas.
177 db téves jelzés volt a működési területen, ebből 144 db ide sorolható. 123 esetben jött
műszeres téves jelzés a létesítményekből. Folyamatosan felkeresem a létesítményeket, hogy
figyeljenek oda a karbantartásokra, illetve elfelejtik bejelenteni a karbantartásokat és ezek
okozzák ezeknek a nagy számát. 21 db olyan telefonos bejelentés volt, hogy valahol
égetnek, füstöt látnak. Ezekkel csak annyi a probléma, hogy nem bizonyosodnak meg annak
valódiságáról. A téves jelzésekkel kapcsolatban mindenhol és mindig elmondom, hogy
csökkenteni kell a számukat, mert amíg mi egy téves műszeres jelzéshez vonulunk, addig
lehet egy nagyobb baj és oda később fog érkezni a segítség. Nekünk általában 10 percen
belül eldől a beavatkozásnak a kimenetele. Kiérkezés előtt felszámolt esemény 22 esetben
történt, ezek közül 16 eset sorolható Veszprémbe. Műszaki mentést igénylő /balesetek,
fakidőlés, vízkárok, gázszivárgás, mérgezések/ 232 db eset volt, ebből 179 eset igényelt
beavatkozást. Nagyon sok a mentőszolgálatnak nyújtott segítségünk. Ajtónyitás, sérültek
mentése. Az ajtónyitásoknál megjegyezném, hogy a sérülteket mi nem tartjuk nyilván,
nálunk nem jelennek, meg mint sérültek.
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Ezek a mentőszolgálatnál, illetve ha úgy van, a rendőrségnél maradnak. 27 db sérüléssel járó
közúti baleset történt, ahol 2 esetben sajnos 3 fő elhunyt. 4 db szénmonoxid szivárgás volt,
melynek során 4 főt kellett szénmonoxidmérgezés gyanújával kórházba szállítani. 44 db
téves jelzés volt, itt azért növekedett meg ezeknek a száma, mert egyre jobban elterjedtek a
füst- illetve a szénmonoxid érzékelők. Mi a tiltólistán levőkkel foglalkozunk. Elemezzük,
ellenőrizzük és gyűjtjük az adatokat. Megpróbálunk tenni azzal kapcsolatban, hogy minél
kevesebben használjanak nem megfelelő eszközt. Került már kitelepítésre egy füstérzékelő a
részünkről, ami életet mentett. 9 db kiérkezés előtti felszámolt esemény volt. Ez szintén
fakidőlés, vízkár jellegű. Mire odaértünk, már felszámolták az eseményt. Köszönöm ennyit
szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönjük. Szeretném, ha parancsnok úr is tolmácsolná az állománynak a
köszönetünket és további eredményes munkát kívánunk. 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.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
8/2019. (IV.15) határozata
„A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a város
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolójának véleményezése.”
című előterjesztésről
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 2018. évi 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 2018. 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:

2019. április 25.

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. Előterjesztője polgármester úr.
Képviseletében megjelent Szajkó Viktóriát kérdezem, szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
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Szajkó Viktória: Köszönöm nem szeretném kiegészíteni.
Takács László: Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a tavalyi évben
elszaporodtak a gyalogos átkelőhelyeken történt balesetek. Van 8 db gyalogátkelőhely, ami
kiemelt fontossággal bír ebben a tekintetben. Ezeken a helyeken kicserélődtek, kicserélődnek
a fények, erősebb fényekkel világítják meg őket. A rendőrségtől megkerestek, hogy lenne
egy lehetőség, úgynevezett „okos zebra” elhelyezésére – az országban már két helyen
működésbe lépett – amelyre az egyik biztosító társaság pályázatot hirdetett. Fele összegre
lehetett pályázni, a másik felét az önkormányzat állja. Van két érzékelője, ha abba a zónába
belép a gyalogos, akkor a zebra két oldalán elkezd villogni a beépített ledsor.
Figyelemfelkeltő, nagyon jó ötletnek találom én is és Polgármester Úr is áldását adta rá. A
Jutasi ABC előtti zebránál fog először működésbe lépni Veszprémben. Ha beválik, akkor
szeretnénk többet látni. Erről szól ez a határozati javaslat. Köszönöm. Kérdés észrevétel?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a 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
9/2019. (IV.15.) határozata
„Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra” pályázat
benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos megközelíthetőségéhez
kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okoszebra” pályázat benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos megközelíthetőségéhez
kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen” 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.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Kórosi Tibor: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tájékoztatni szeretném a
bizottság tagjait, hogy a Dózsa Polgárőrség 17 fős tagsága közgyűlési határozatot hozott,
melyben az egyesülést támogatja a Gyulafirátóti Polgárőrséggel. Nem szeretnénk elveszíteni
a tagjainkat, ezért inkább az egyesülés irányába mentünk el. Kérésünk is van. A
közbiztonsági keret elosztásánál vegye figyelembe a bizottság azt, hogy a Gyulafirátóti
egyesület létszáma 17 fővel megnőtt, valamint, hogy a Dózsa Polgárőrség csoportként fog
funkcionálni. Nekünk van egy közösségi házunk, ahol rendezvényeket, összejöveteleket,
szakmai képzéseket szervezünk. Ennek az épületnek vannak költségei. Amíg az egyesület
nem kerül törlésre, addig a számlák a dózsavárosi címre jönnek.
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Ezért a támogatás egy részét kérnénk pántlikázva a Gyulafirátótiak támogatási összegébe
építeni, mert a számlát nem tudjuk hová benyújtani, viszont nem fogunk támogatást sem
kapni.
Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak a döntést, hogy Nagy Károly polgárőr
társunkat az év polgárőre díjra javasoltuk, illetve el is fogadta a közgyűlés. Amit még
szeretnék elmondani, hogy a múlt héten volt Budapesten az Országos Polgárőrszövetség
Közgyűlése. Belügyminiszter Úr és a rendőri vezetők voltak jelen. Az előadások alapján az
elvárás erre a szintre az, hogy menjünk ki a közterületekre, vagyis a közterületeken való
jelenlét. A bűnmegelőzés leghatékonyabb formája a közterületeken való jelenlét. Ezt mi már
évek óta csináljuk. Elmondtam, beszámoltam, hogy milyen nagy sikerünk volt a Nagyvárosi
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési programban. Amit Veszprém Város Önkormányzata is
támogatott nem kis mértékben, ezért Veszprém közbiztonságához sikerült úgy hozzájárulni,
hogy a legbiztonságosabb megyeszékhely lett. Megemlítettem ezredes úr nevét is, aki
szívügyének tekintette az egész programot. Ma még lesz egy közgyűlésünk, ahol Farkas
László elnök úr lesz jelen és az átlépésről beszélünk. Igazolványt is kell cserélni. Mivel ennek
az átalakulásnak vannak, illetve lesznek költségei, ezt építsék be a támogatási összegbe amit
a Gyulafirátóti Egyesület kapjon meg. Köszönöm.
Takács László: Köszönjük. További kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülésünkre
2019. május 20-án, 15.00 órakor 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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