JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2019. június 17-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 bizottság elnöke, Tóth Györgyi, a bizottság
alelnöke, Forgóné Kelemen Judit, Alberti Zsolt Tamás, a bizottság tagjai. (dr. Hunyadfalvi
Balázs nem jelezte a távollétét.)
Takács László bizottsági elnök: 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 pontot tárgyalja.
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:
1. A Veszprémi Rendőrkapitányság
előzetes vélemény megadása.
Az előterjesztés előadója:

Kapitányságvezetőjének

kinevezéséhez

szükséges

Takács László, a bizottság elnöke

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a napirendi pont 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?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
18/2019. (VI.17.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a 16/2019. (V.20.) és a 17/2019. (V.20.) határozatainak
végrehajtására vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a bizottság
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta.
Rátérünk a napirendi pontunk megtárgyalására.
Előterjesztője én vagyok. Én nem kívánom az előterjesztést szóban kiegészíteni, illetve csak
annyival, hogy olvastam az életpályádat, az önmagáért beszél. Kérdezem, kapitány urat
szeretné-e esetleg kiegészíteni?
Rausz István: Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót.
A Megyei Főkapitány Úr felkérésére vállaltam el ezt a beosztást. Valamilyen szinten a
karrierem beteljesülésének is betudhatom ezt. Visszakerültem Veszprémbe. Nem terveztem,
már elkönyveltem, hogy élem az életemet egy más területen. Mind a családom, mind az én
számomra váratlanul jött ez a helyzet, de hazajöttem. Valami kötődésem továbbra is maradt
Veszprémhez. Az motivál, hogy szeretném, ha az a feladat, ami a rendőrségre hárul,
közbiztonság szempontjából, azt maradéktalanul teljesítsük. Most jelen pillanatban
mondhatják azt, hogy az egyik legbiztonságosabb város Veszprém, én azért látok benne egykét olyan dolgot, amit meg kell oldani, illetve fejleszteni lehetne. Ez nem hat ki a korábbi
együttműködésre. Az állományunk megfelelő potenciállal bír minden tekintetben, ami ahhoz
szükséges, hogy tudjuk fejleszteni a közbiztonságot. Nem csak a számszaki eredményeken,
hanem a szubjektív biztonságérzet tekintetében is kell egy picit előre lépnünk. Én e téren
csak arra számítok, hogy továbbra is élvezem az önkormányzat, illetve a város lakosságának
a polgárőrség és a közterületfelügyelet támogatását. Úgy szeretném ezt a 2019-es évet
befejezni, hogy látható eredményeket tudunk magunkénak és az mindegy, hogy
közbiztonság vagy közlekedésbiztonság szempontjából. Azt tudom ígérni, hogy teljes
mellszélességgel kiállunk emellett. Azokat a változásokat végig fogjuk vinni, amiket
elterveztem. Az állomány bizalmát élvezem, már csak olyan szempontból is, hogy régi
kollégáim még mindig itt dolgoznak. Mindenesetre, ami még nagyon fontos, hogy szeretném,
hogy ha maga a lakosság tisztességes fele, ez kb. 99%-uk is kiállna e törekvések mellett.
Ehhez viszont az szükséges, hogy őfeléjük megtaláljunk egy utat. Nem gondolnám azt, hogy
ez véres és kemény, verejtékes munka lenne, mármint az, hogy a lakosság bizalmát
elnyerjük. Az állományunknak a jelenlegi állapotát is tuningolni kell, de ez belső dolog, egy
picit talán nagyobb odafigyelés szükséges nekik. Egy komolyabb szolgálatszervezés,
komolyabb, hangsúlyosabb feladatellátás kell bizonyos területeken. Az Önkormányzattól
kapott plusz anyagi forrás célzatos és valamit-valamiért adomány volt. Kimagasló Veszprém
városának és az Önkormányzatnak ez a tevékenysége, amit nem csak elvi támogatásként
tapasztalunk, hanem anyagi támogatásként is. Szeretném, ha a hozzánk fűzött reményeket
be tudnánk váltani és megelégedettségükre szolgálna az, amit tennénk.
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Egyben arra kérném a tisztelt bizottságot és mindenkit, aki valamilyen szinten kapcsolatban
van a rendőrséggel, hogy azokat a problémákat és azokat a létező, vagy éppen kialakuló
krízishelyzeteket amelyek esetleg létezhetnek, vagy kialakulhatnak, osszák meg velünk.
Olyan csatornát szeretnénk kiépíteni, ami arra szolgálna, hogy közvetlenül kapjunk
információkat a valóságról. Utólag orvosolni nagyon nehéz dolgokat. Ha közvetlen a
kontaktus és folyamatos az információáramlás, akkor is érdemes, ha úgy gondolják, hogy
nem biztos, hogy rendőrségi feladat. Én úgy hiszem, hogy Önök, mint a bizottság tagjai,
mint az Önkormányzat, valamilyen szintű részesei ennek, a polgárőrség tagjai biztos, hogy
megfelelő információval bírnak. Részemről mást nem tudok mondani, ha kérdés van arra
örömmel válaszolok. Köszönöm szépen.
Takács László: Köszönjük szépen. Én is úgy gondolom, hogy továbbra is fenntartjuk ezt a
gyümölcsöző kapcsolatot, ami létrejött az Önkormányzat és a Rendőrség között. Jó munkát
kívánok!
Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban kérdése,
vagy észrevétele? Kórosi úr.
Kórosi Tibor: Köszönöm szépen a szót Elnök úr!
Tisztelt Bizottság! A polgárőrség nevében üdvözöljük az ezredes úr ismételt jelenlétét.
Nagyon sajnáltuk, amikor elment innen, mert nagyon jó munkakapcsolatunk volt. Nagyon
pozitív híreket hallottunk a tapolcai járástól, elsősorban arról, hogy a Kapolcs környékén
megrendezett fesztiválokon milyen nagy segítséget nyújtott a rendőrség az ottani polgárőr
szervezeteknek. Bízunk benne, hogy a jövőben is ez a régi munkakapcsolat ugyanolyan
élénkséggel fog működni, mint régen. Mindjárt egy javaslattal is élnék. A lakosság napi
véleményét hallva, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban van gond. Egy kritikus pontra
hívnám fel a figyelmet, az Almádi út és a Dornyai út kereszteződésére. Ott több kamera van
felszerelve, állítólag nagyon modernek. Ott van egy stop tábla, mielőtt rákanyarodunk az
Almádi útra. Ezt a táblát jóformán senki nem veszi figyelembe. A kerékpáros ahogy tud,
megy, 2 óra alatt, amíg ott mászkáltunk, kb. 8 olyan kritikus helyzet volt, hogy csak
pillanatokon múlott a baleset elkerülése. Kicsit több odafigyeléssel, valamilyen szintű
ráhatással kellene lépni. Nagyon sok a kerékpáros és a gyalogos is és még csak most fog
indulni a szezon. Hogy elkerüljük ezeket a közlekedési anomáliákat, több figyelmet kell erre a
területre fordítani, vagy felhasználni a kamerák képeit.
Rausz István: Ebből már volt országos botrány, ezt inkább nem kellene. Igyekszünk először
inkább figyelemfelhívással élni. Magyarán az ottlétünkkel rákényszeríteni az embereket, arra,
hogy figyelni kell. Valljuk be őszintén, egy 50 ezer forintos bírság nem kis kiesés egy családi
kasszából. Kötelező limit van. Figyelmeztetni nem lehet. A rendőr nem tud mérlegelni.
Ilyenek a jogszabályok. Én úgy gondolom, ha visszatérő az ellenőrzés, úgy lehet rászoktatni
az embereket a szabálykövető magatartásra. Nem akarok példát statuálni.
Kórosi Tibor: Ez egy nagyon neuralgikus közlekedési pontja a városnak. Könnyen előfordul
baleset. Most kezdődik csak az idegenforgalmi szezon.
Takács László: Én is hozzátennék egy gondolatot. Én már beszéltem erről Kovács Zoltán
irodavezető úrral, aki megígérte, hogy megvizsgálják azt, hogy mit lehetne tenni. Nehéz ott
bármiféle egyenlőséget teremteni. Ezt nekünk kellene megoldani. Még egyszer mondom,
vizsgálják, hogy mi a probléma, és hogy lehetne megoldani.
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Rausz István: Bölcs döntést nem nagyon lehet hozni. Valljuk be őszintén, bármilyen
táblacsere történik, ott mindenképpen lesznek olyanok, akiknek ez valamilyen hátrányt fog
jelenteni.
Takács László: Köszönjük szépen.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése?
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.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
19/2019. (VI.17.) határozata
„A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének kinevezéséhez
szükséges előzetes vélemény megadása.”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága „A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének
kinevezéséhez szükséges előzetes vélemény megadása.” 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, 4 igen szavazattal
elfogadta.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság hatáskörébe tartozó más kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy várhatóan 2019. augusztus
közepén rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, amelyen azonban a jelenlegi
információk alapján nem szerepel olyan napirend, amelynek megtárgyalása a bizottság
hatáskörébe tartozna. Ezért a jelenlegi összetételű bizottságnak várhatóan a mai ülése volt
az utolsó ebben a választási ciklusban.
Mindenkinek megköszönöm az elmúlt öt évben
közreműködésüket. A Bizottság ülését berekesztem.

végzett

tevékenységét,

K.m.f.
Takács László
elnök

Alberti Zsolt Tamás
bizottsági tag
Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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