JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága 2019. november 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal Komjáthy-terem
Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen jelen voltak: Pálinkás Roland a bizottság elnöke, Stigelmaier Józsefné a
bizottság alelnöke, Benczik Gabriella, Alberti Zsolt Tamás, dr. Kiss Béla a bizottság tagjai.
Pálinkás Roland: Tisztelettel köszöntöm VMJV Önkormányzata Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Bizottságának tagjait és a tanácskozási joggal rendelkező meghívottakat.

és

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 pontot tárgyalja.

Napirend:
1. Döntés a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő:

Pálinkás Roland bizottsági elnök

2. Döntés Veszprém Megyei
Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő:

Jogú

Város

Önkormányzata

Helyi

Esélyegyenlőségi

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.
Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a bizottság egyhangúlag,
elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok.
Itt tennék szóbeli kiegészítést az ügyrend 1. mellékletével kapcsolatban. Ez a jegyzőkönyvet
aláírók személyére vonatkozik, azaz, hogy milyen sorrendbe történik az aláírás. A következő
javaslatot tenném:
A jegyzőkönyvet az elnök, vagy az ülés levezető elnöke mellett első helyen
Alberti Zsolt Tamás írja alá,
Alberti Zsolt Tamás akadályoztatása esetén
Benczik Gabriella képviselő asszony írja alá, és
Benczik Gabriella képviselő asszony akadályoztatása esetén dr. Kiss Béla külső
szakértő úr írja alá.
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Mindennek az a logikája, hogy amennyiben én akadályoztatva vagyok, akkor Stigelmaier
Józsefné alelnök asszony vezeti le az ülést, így ő levezető elnökként csak egy helyen írhat
alá.
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 minősített
többséget igényel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
19/2019. (XI.11.) határozata

a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság ügyrendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a ”Döntés a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága jóváhagyja a Bizottság ügyrendjét a határozat 1.
mellékletében szereplő tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a határozat megküldésével tájékoztassa
a Bizottság tagjait.
Határidő:
Felelős:

2019. november 22.
Pálinkás Roland elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Sörös Ildikó asszisztens, referens
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 a napirend előterjesztője képviseletében megjelent dr. Józsa Tamást, hogy van-e
szóbeli kiegészítése?
dr. Józsa Tamás: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt bizottsági tagok és
megjelentek. Az önkormányzat a cselekvő közösségek pályázati felhívására nyújtott be
pályázatot. Múltévben ezt sikerült megnyerni. Ebben kötelező elem volt vállalni a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát és ennek a mérföldköve november vége.
A támogatási konstrukció lehetőséget nyújtott arra, hogy szakértő tanácsadót vegyen
igénybe az önkormányzat ennek a koordinációs folyamatnak a levezénylésére. Itt szeretném
bemutatni Drahos Zsoltot, aki szakmailag segítette a munkánkat.
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A programot ötévente fogadják el és kétévente kell felülvizsgálni. Tavaly júniusban történt a
program elfogadása a közgyűlés által. Jövő júniusban lenne a kötelező felülvizsgálat, ez a
jelenlegi csak egy közbeeső, különleges felülvizsgálat. Drahos Zsolt volt, aki tartotta a
kapcsolatot az érintett intézményekkel. Szakmai kérdésekkel kapcsolatban kérdéseiket
őhozzá intézzék. Köszönöm.
Pálinkás Roland: Köszönjük szépen. 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
20/2019. (XI.11.) határozata
„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatáról.”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról.” 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.
A most elfogadott ügyrendünk IX/1. pontja szerint a bizottságnak fél évre előre munkatervet
kell készítenie. A bizottság munkaterve csak a bizottság saját hatáskörű döntéseit
tartalmazza. A munkaterv készítéséhez a bizottság elnökének javaslatot kell kérnie többek
között a bizottság tagjaitól. E kötelezettségnek e felhívással eleget teszek.
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság következő ülésére 2019. december 2-án,
hétfőn, 15.00 órakor a Komjáthy-teremben kerül sor. Mindenkinek köszönöm a részvételét és
az aktív közreműködésüket.
A Bizottság ülését berekesztem.
K.m.f.
Pálinkás Roland
elnök

Alberti Zsolt Tamás
bizottsági tag
Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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