JEGYZŐKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) 2019. május 20-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 bizottság elnöke, Tóth Györgyi, a bizottság
alelnöke, Forgóné Kelemen Judit, dr. Hunyadfalvi Balázs, Alberti Zsolt Tamás a bizottság
tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Takács László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság 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 határozat végrehajtásáról

Napirend:
1. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
Az előterjesztés előadója:

dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

2. Előzetes véleménynyilvánítás a Veszprém I/3. számú körzet körzeti megbízotti
létszámhelyének kinevezéssel történő betöltéséről.
Az előterjesztés előadója:

Takács László, a bizottság elnöke

3. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül működő polgárőr
egyesületek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról.
A) Döntés a Dózsa Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról.
Az előterjesztés előadója:

Kórosi Tibor, a Dózsa Polgárőrség elnöke

B) Döntés a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról.
Az előterjesztés előadója:

Farkas László, a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
elnöke

C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Gyulafirátóti Polgárőr
Egyesület között 2018. június 13-án létrejött megállapodás módosításáról.
Az előterjesztés előadója: Takács László, a bizottság elnöke

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

Takács László, a bizottság elnöke

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, 5 igen szavazattal
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 lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
10/2019. (V.20.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottsága a 8/2019. (IV.15.) határozatának végrehajtására vonatkozó jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására.
Kérdezem a napirend előterjesztője képviseletében megjelent Mészáros Éva csoportvezető
asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Mészáros Éva: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Bizottság, köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Takács László: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek az 1. 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.

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
11/2019. (V.20.) határozata
„Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága az „Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.” 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, 5 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok. Nem
kívánom az előterjesztést kiegészíteni.
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.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
12/2019. (V.20.) határozata
„Előzetes véleménynyilvánítás a Veszprém I/3. számú körzet körzeti megbízotti
létszámhelyének kinevezéssel történő betöltéséről.”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága az „Előzetes véleménynyilvánítás a Veszprém I/3. számú körzet
körzeti megbízotti létszámhelyének kinevezéssel történő betöltéséről.” 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, 5 igen szavazattal
elfogadta.

Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására. Az előterjesztés A), B) és C)
pontokból áll.
Rátérünk az A) pont szerinti előterjesztés megtárgyalására. Előterjesztője Kórosi Tibor elnök
úr. Kérdezem elnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Kórosi Tibor: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Dózsa
Polgárőrség Közgyűlése határozatot hozott arról, hogy legyen egy polgárőrség Veszprémben.
Ezért a Dózsa Polgárőrség a gyulafirátóti egyesülettel összeolvad, gyakorlatilag egyesülnek.
Több oka is van ennek, az egyik, hogy a Dózsa Polgárőrség átlagéletkora 73 év, tehát hosszú
távon aktív szolgálatot ellátni már nem fog tudni ez a tagság, a gyulafirátótiak viszont
fiatalabbak. Bízunk abban, hogy a közeljövőben a dózsavárosiakban is lesz annyi
lokálpatrióta érzés, hogy belépnek abba a csoportba, ami a jövőben a gyulafirátóti egyesület
dózsavárosi csoportjaként fog működni. Ez lehetőséget biztosít majd arra, hogy a város más
területén is létrejöjjenek polgárőr csoportok egy egyesületen belül és egy egyesületen
keresztül kapják meg a támogatást. Az irányítás és vezetés egységessé és hatékonyabbá
válik. 17 fő a tagságból átigazol a gyulafirátóti egyesülethez, mely Veszprém közigazgatási
területén belül polgárőrséget alkot. Még szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy a
Nagyvárosi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési program 2018-ban végetért és igen eredményes
volt. Elsősorban ez a rendőrség munkáját fémjelzi. Veszprém a legbiztonságosabb
megyeszékhelyek közé tartozik. Itt szeretném megköszönni dr. Ipsits Csaba ezredes úrnak a
tavalyi évi munkáját, ugyan ő sajnos nincs jelen. Rengeteg programot indított. A
legsikeresebb volt, amikor kimentünk a választókerületekbe a helyi képviselőkkel,
közterületfelügyelőkkel és a lakossággal közvetlen kapcsolatot alakítottak ki. Ezredes Úr is
résztvett a Cholnoky lakótelepi programunkban. Az idén is volt már egy hasonló bejárás a
Jutasi úti lakótelepen 2-3 héttel ezelőtt. A képviselő asszonnyal kint voltunk a területen és a
rendőrök segítségével egy körözött személyt is fogott a járőr, tehát meg van annak az
eredménye, ha közösen lépünk fel, dolgozunk kint a területen, ezzel is növeljük a lakosság
biztonságérzetét. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Takács László: Köszönjük szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 3. napirendi pont A) pontjával kapcsolatban kérdése, vagy
észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy további észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
egyszerű többséget igényel.
Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztés 3. oldalán található 1. határozati
javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk a B) pont szerinti előterjesztés megtárgyalására. Előterjesztője Farkas László, az
egyesület elnöke. Kérdezem Elnök Urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Farkas László: Köszönöm a szót. A beszámolóhoz konkrétan nincs kiegészíteni valóm, csak
az előttem elmondottakat szeretném megerősíteni. Az egyesülés a két egyesület
együttműködésével, egymás támogatásával próbál megvalósulni, és reményünk szerint
eleget fogunk tenni azoknak az elvárásoknak, amik a városban megfogalmazódnak.

Legyen egy polgárőrség több csoporttal. Nyilván egy elég aktív csoportra van szükség ehhez
és szeretném is kérni mindenki együttműködését. Köszönöm, ehhez ennyit szerettem volna
csak elmondani. A következő alponthoz szeretnék még egy mondatot. Az elszámolásban egy
félreértés miatt csúszott hiba. A számviteli nyelvezetet az ember nem mindig úgy érti, ahogy
az érteni kellene, ezért is történt az a félreértés, hogy a dologi kiadásba mi beleértettük az
eszközvásárlást is. Személyi kiadás eleve nincsen az egyesületnél. Köszönöm, ennyit
szerettem volna csak elmondani.
Takács László: Köszönöm szépen. Ezt én is alá tudom támasztani. Már többször voltam kint
nálatok és tényleg példaértékű munka folyik. Ezeket az eszközöket arra használjátok, amire
kell, és ami elő van írva. Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 3. napirendi pont B) pontjával kapcsolatban kérdése, vagy
észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy további észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot. Felhívom a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntés meghozatala
egyszerű többséget igényel.
Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztés 5. oldalán található 2. határozati
javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk a C) pont szerinti előterjesztés megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok. Nem
kívánom az előterjesztést szóban kiegészíteni, ezúton azonban én is üdvözlöm a két
egyesület összeolvadását. Az országos rendőrségnek is az az irányelve, hogy egy városban
egy polgárőrség legyen. Reméljük, hogy jelentkeznek majd az egyesülethez. Köszönöm.
Kérdezem, hogy van-e valakinek a 3. napirendi pont C) pontjával 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.
Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztés 7. oldalán található 3. határozati
javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk a negyedik napirendi pontunk megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok. Csak
annyival szeretném kiegészíteni, hogy szeretnénk majd a támogatási összeget megemelni,
nyomatékosítani, hogy várjuk az új polgárőrök jelentkezését. 15 millió forint összegű a
támogatás, amelyiknek egy része célzott feladat ellátására irányul. Polgármester Úr és én is
jelen voltam azon a megbeszélésen, amelynek alapján a támogatás döntő részét a Haszkovó
utca közbiztonságára szeretnénk fordítani, a maradék 5 millió forintot úgy gondolom
felosztani, hogy 1 millió forintot kap a Gyulafirátóti Polgárőrség, 4 millió forintot pedig a
rendőrség a 10 millió forint mellé. Ezt javasolnám a bizottságnak elfogadásra.

Kérdezem, hogy van-e valakinek a 4. napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, vagy
észrevétele?
Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat.
Felhívom a Bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a döntések meghozatala egyszerű
többséget igényel.
Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztés 3. oldalán található 1. határozati
javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattl
elfogadta.
Kérem, hogy aki elfogadja az előterjesztés 7. oldalán található 2. határozati
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő a 2. pontra vonatkozóan 2019.
június 07., ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta.
Takács László: Szeretném megkérdezni ezredes úrtól, hogy még fennáll-e az a lehetőség,
hogy egy éjszakai járőrözés során csatlakozhatnak a képviselők a rendőrökhöz?
Pálmann László: Persze, természetesen. Amikor igény van rá, nagyon szívesen várjuk
Önöket. Javasolnám a kisebb akciókat, szórakozóhelyeken. A DC az már lassan be fog zárni,
úgy tudom a szerződésük is lejár és az egyetem nem kívánja megújítani. Sok a lakossági
panasz, bejelentés. Amikor igény van rá, jelezzék és vissza fogok szólni. Általában ezek az
ellenőrzések péntek és szombat este vannak. Ha esetleg valakinek egyéb igénye van, az ő
körzetében egy adott szórakozóhelyet szeretne megnézetni, mint pl. a Vörös Bölény, vagy
ehhez hasonló, akkor arra is nyitottak vagyunk, úgy alakítjuk a programunkat.
Takács László: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság
hatáskörébe tartozó más kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a jelenlegi információk alapján ez
volt a jelenlegi összetételű bizottság utolsó ülése. Én mindenképpen szeretnék még egy ülést
összehívni júniusra. 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

