Jegyzőkönyv
VMJV Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának 2019. 12. 02. napján
megtartott üléséről.
Pálinkás Roland 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 3 fő van jelen, (Benczik
Gabriella képviselő asszony jelezte a távollétét, Albert Zsolt Tamás jelezte, hogy késik az
ülésről) 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. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. I. félévi munkatervének
meghatározása
Előterjesztő:
2. A Közbiztonsági
meghatározása

Porga Gyula polgármester
és

Bűnmegelőzési

Az előterjesztés előadója:

Bizottság

2020.

I.

félévi

munkatervének

Pálinkás Roland bizottsági elnök

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 3 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, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a jelentés elfogadásáról a bizottság
az ügyrendje VII/2. pontja szerint jegyzőkönyvben történő rögzítéssel, alakszerű határozat
nélkül dönt.
Kérem, hogy aki a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, ezt
kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló jelentést a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadta.
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Előterjesztője Porga Gyula polgármester
úr. A határozati javaslat mellékleteként a Közgyűlés 2020. évi I. félévi munkatervére
vonatkozó előterjesztést írásban megküldtük a bizottság tagjai részére.
Kérdezem az előterjesztő képviseletében van-e jelen valaki? Úgy látom nincs, akkor szóbeli
kiegészítésre nem kerül sor.
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 egyszerű
többséget igényel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának
21/2019. (XII.02.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi I. félévi
munkatervének jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. évi I. félévi munkatervének jóváhagyása” 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 3 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. Előterjesztője én vagyok. A
határozati javaslat mellékleteként a bizottság 2020. évi I. félévi munkatervére vonatkozó
előterjesztést írásban megküldtük a bizottság tagjai részére.
Előterjesztőként lenne szóbeli kiegészítésem.
A munkatervbe a januári hónapra bekerült, hogy a kamerarendszernek a felülvizsgálatára
kérnék egy beszámolót. Szeretném elmondani azt is, hogy a polgárőrség egyesületével
egyeztetésben vagyunk azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne egy motivációs rendszert
kiépíteni, létrehozni, hogy ezzel is segítsük a polgárőrség munkáját, azért, hogy nagyobb civil
részvételt érjünk el az egyesület életében. Jegyző úrral délelőtt beszéltem egy napirenddel
kapcsolatban, de az valószínű, hogy már csak a következő félévi munkatervben lesz jelen. A
bűnmegelőzési bizottság a város bűnmegelőzési koncepciójának a stratégiáját
véleményezheti, de ez az anyag még nem tér ki az információbiztonsági szempontokra. Ezzel
még nem számolt az a stratégia, ami a 2017 és 2025 közötti időszakra készült. Ezt
szeretnénk majd beemelni a bizottság kompetenciái közé egy SzMSz módosítással.
Köszönöm.

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
22/2019. (XII.02.) határozata
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2020. évi I. félévi munkatervének
meghatározásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága megtárgyalta a „Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 2020.
évi I. félévi munkatervének meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottságának 2020. évi I. félévi munkatervét, azzal, hogy jelen határozat
csak a Közgyűlés 2020. évi I. félévi munkatervének elfogadását követően lép hatályba.
2. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy az
elfogadott munkatervet a napirendek előkészítéséért felelősök részére megküldeni
szíveskedjék.
Határidő:
Felelős:

A határozat 2. pontja tekintetében 2019. december 28.
Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke
Sörös Ildikó bizottsági referens a munkaterv megküldéséért.

Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag, 3 igen
szavazattal elfogadta.
Napirenden kívül felkérem Farkas Lászlót, a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület elnökét, hogy
tájékoztassa a bizottságot a polgárőr egyesületi tevékenység ellátási feltételeinek jelenlegi
helyzetéről.
Farkas László: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági tagok!
Bizonyára ismert Önök előtt, hogy úgy alakult, hogy a korábbi városrészi polgárőr
egyesületek helyett már csak a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület van. Egy megyei jogú
városban csak egy polgárőr egyesület működik, igaz, hogy a Dózsavárosi Polgárőr Egyesület
taglétszáma megmaradt, beintegrálódott a rátóti egyesületbe. Koruk előrehaladta miatt nem
minden tevékenységet tudnak vállalni. Az az elképzelés, hogy szeretnénk erről az alapról
építkezve megteremteni egy, a megyei jogú városhoz méltó létszámú polgárőrséget. Ehhez
szeretnénk kérni a segítségüket.

/A bizottsági ülésre megérkezett 15.07 órakor Alberti Zsolt Tamás./
Gyulafirátóton is azért jött létre a polgárőrség, hogy az ott lakók szubjektív biztonsági érzetét
növeljük. A gyulafirátóti és a kádártai működési területet nem nagyon szeretnénk
kiterjeszteni ezzel a létszámmal Veszprémben a Jutasi, Cholnoky lakótelepre, egyéb
területekre, mert akkor ott jelenik meg egy deficit, ahol az egyesületet létrehoztuk. Ezért
kellene, hogy ezeken a városrészeken is létrejöjjenek olyan kiscsoportok, tehát legyenek
olyan személyek, akik szívesen belépnének a polgárőr egyesületbe és ellátnák ezt a
tevékenységet. Amit mi tudunk nyújtani hozzá, az az, hogy ne kelljen új egyesületet
alapítani, hanem a gyulafirátóti egyesületbe belépve akár egy ember is azonnal tud
szolgálatot teljesíteni és szépen fel lehetne fejleszteni akár csoportokra ezekben a
városrészekben a polgárőrséget. Az adminisztrációs dolgokat a központi, illetve a gyulafirátóti
egyesület elvégzi. Megfelelő létszám esetén erre alapozva létre lehetne hozni egy veszprémi
egyesületet. A másik variáció, hogyha ez az egyesület marad és egy névváltoztatással a
veszprémi is a gyulafirátóti csoportként működne tovább úgy, mint a másik városrészekben
egy csoport. Ez lenne a cél. Ezzel egyetértünk bizottsági elnök úrral, az önkormányzat
nevében is mondhatom, Polgármester Úr is támogat minket ebben és a rendőrség is üdvözli
ezt az elképzelést. Ehhez olyan lépések kellenének, hogy egyrészt a térségben lévő
képviselők segítenének megtalálni azokat az embereket, akik belépnének az egyesületbe.
Kidolgoznánk egy olyan motivációs rendszert, amivel el lehetne ismerni azokat a
tevékenységeket, amiket a polgárőrök végeznek és a családjuktól távol töltött időt tudnánk
így visszaadni. Tehát azok, akik bizonyos szolgálati óraszámot elláttak, különféle
kedvezményeket kaphatnának, pl. adócsökkentés, sportesemények belépőihez való
kedvezmény, színház látogatása családdal, akár ingyenesen is. Szóba jöhet a Szép kártya,
annak a szolgáltatásainak az igénybe vétele és más olyan kedvezmény, amire a városnak,
mint fenntartónak adott esetben hatása van. A legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat a
segítő kezeket, akik az adott térségben megmozgatják az embereket, mert ezek az
információk nem mindig jutnak el hozzájuk. Az a tapasztalatunk, hogy a tagépítésben a
direkt marketing működik, ami úgy jelenik meg, hogy valaki megfogja a kezét és rábeszéli az
adott személyt, hogy lépjen be az egyesületbe. A közösséget szolgáljuk, és ha egy olyan
közösség van, ami ennek a hasznát élvezi, akkor az a mi elismerésünk is. Köszönöm.
Pálinkás Roland: Köszönöm. Kérdezem van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.
Pálmann László: Köszönöm a szót. A rendőrség részéről kapitány úr örül a
kezdeményezésnek. Hiszen ez már hosszabb ideje megoldatlan volt Veszprém város
területén. Kisebb településeken nyilván máshogy működik ez a dolog, jobban egymásra
vannak utalva az emberek, vagy máshogy kezelik ezt a dolgot. Egyedül a rátóti polgárőrség
volt az, aki mindenből kivette a részét. Amiben mi tudunk, segítséget fogunk nyújtani. Azt
továbbra is vállalja a rendőrség, illetve elő is van írva, hogy a havi tájékoztatókat, egyebeket
bent a rendőrségen a polgárőr vezetőknek átadjuk. Nem tudom, hogy milyen formában fog
működni, csoportonként, vagy 3-4 fő ki lesz jelölve területenként, akkor ők nyugodtan
jöhetnek a többiekkel. Napi kapcsolatban leszünk velük, mert általában aki aktív polgárőr
azzal ilyen módon tartjuk a kapcsolatot. Mindenképpen hasznos lenne. Egyrészt a
bűnmegelőzés, másrészt, ha már megtörtént a bűn, akkor a felderítés szempontjából, de
mindenkinek a legolcsóbb maga a bűnmegelőzés. Köszönjük szépen.
Pálinkás Roland: Köszönöm. Kérdezem van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.

Amennyiben nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság következő ülésére
2020. január 21-én, 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

dr. Kiss Béla
bizottsági tag

Sörös Ildikó
jegyzőkönyvvezető

