SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 252/2015
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. január 08. (csütörtökön) napján 15 óra 30 perckor a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes,
Gyurkovics János, Szabó Balázs György, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Pál József igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı

A jegyzı megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 óra 30 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: A kiküldött anyaggal egyezı javaslatot fogalmaz meg a napirend
vonatkozásában.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. napirendi pont:
Javaslat áldozatsegítési és bőnmegelızési program támogatására
(2. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
ZÁRT ÜLÉS
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2. napirendi pont:
Javaslat likvid hitel felvételre
(1. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı

1./ napirend
Javaslat áldozatsegítési és bőnmegelızési program támogatására
(2. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az elıterjesztés tartalmáról és hátterérıl érdeklıdik.
Kıvári László elnök: Részleteirıl annyit tud, hogy van egy pár fiatal, roma, rendırségen
dolgozó személy, aki közvetlenebb kapcsolatot tud ápolni a társadalom számára több gondot
jelentı roma elkövetıkkel, illetve segítik az áldozatokat. A közös hang megtalálása érdekében
fontos a program, hogy az áldozatokat a bőnözıkkel közelebb hozza. A program errıl szól. A
rendırség ezt a programot szeretné folytatni, mert jól mőködik. Ehhez a rendırség forrása
kevés, ezért kérte a Kapitány Úr az Önkormányzat támogatását. Ismerteti a határozati
javaslatot. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Rendırség évente beszámol a tevékenységérıl.
dr. Mezei László bizottsági tag: Úgy kell értelmezni, hogy van két olyan ember, akik
összekötı személyek a jogalkalmazást segítı rendırség és a mindenkori kisebbségi populáció
között? Segítik értelmezni a helyzetet, illetve a hátrányos helyzetőek által okozott jelentıs
kárt elviselı embereket segítik? Ezek alapvetıen érzelmi, hangulati, fizikai és tájékoztatási
segítségek, ugye?
Kıvári László elnök: Igen. És pont az az elınye, hogy ne elıítéleten alapuljon. Hanem
ismerje mindegyik oldal.
dr. Mezei László bizottsági tag: Feltételezhetıen ezek roma személyek?
Kıvári László elnök: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezi, hogy ezek a személyek alkalmasak arra, hogy
ezeket a feladatokat ellássák.
Kıvári László elnök: Személy szerint nem tudja, hogy mely személyek lesznek, de egy
kishölgyet ismer, aki nagyon készül. Tavaly a Tartsay utcán volt gyakorlaton a Rendırségen
és késıbb rendır is szeretne lenni. Fiatal személyekrıl van szó. Név szerint nem tudja
megmondani, hogy kik fogják végezni a feladatot.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezi, hogy ezek a személyek alkalmasak arra, hogy a
populáció problémáit kezeljék, illetve egy olyan áthidaló szerepet be tudnak tölteni, ami
hasznára lehet Szekszárdnak is.
Kıvári László elnök: Így van.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezi, hogy alkalmas személyek-e. A Rendırkapitány Úr
javasolta-e ıket?
Kıvári László elnök: A Bizottság személyekrıl nem dönt. Itt az anyagi kérdésekrıl van szó.
A személyi kérdésekben a Rendırkapitány Úr dönt. És a program nagyon sikeres volt. Egy
roma fiatalember tartott a tevékenységükrıl egy beszámolót, aki nagyon agilisan és
tájékozottan állt a kérdéshez.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elnök úrtól kérdezi, hogy a beszámoló alapján úgy látja-e,
hogy ezek a személyek jól kezelik a témát.
Kıvári László elnök: Elmondja, hogy a személyekrıl nincs tudomása.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az elıbbiekben elhangzott beszámolót tartó fiatalemberre
kérdez rá.
Kıvári László elnök: Igen, ı záloga a program mőködésének, mert ı irányítja ezeket a
személyeket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezi, hogy Elnök Úr garanciát lát-e a személyében, hogy
kezeli a problémát.
Kıvári László elnök: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kezeli? Jól kezeli?
Kıvári László elnök: Így van. A napirendtıl függetlenül az ismeretes, hogy ezeken az
elkövetıkön úgy lehet segíteni, ha közülük kiemelkedı emberek kerülnek kiválasztásra, akik
jobban értenek a nyelvükön, ismerik a mentalitásukat. A legnagyobb probléma az iskolai
végzettség hiánya. Sokan kifogásolják a sok közmunkát. De valakinek ezeket a feladatokat is
el kell végezni. Például Nagydorog irányába menve sokkal rendezettebbek a területek. Ezen
személyek egy része másra nem is alkalmas. Fontos, hogy a fiataloknak legyen jövıkép
lehetıségük, ha mégis tanulni szeretnének.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Érdemes lenne egy tájékoztatást meghallgatni az eddigi
tevékenységükrıl.
Kıvári László elnök: A rendırségi beszámolót a Bizottság és a Közgyőlés is fogja tárgyalni,
abban a gyakorlatról és a jövıképrıl is lesz információ.
dr. Mezei László bizottsági tag: Támogatja Szabó Zsolt kezdeményezését, mivel az
Önkormányzat 2 millió Ft-ot ad két személynek egy bizonyos cél érdekében. Javasolja a
Bizottságnak, hogy a közeljövıbe kérjen egy részletes és pontos beszámolót arról, hogy eddig
milyen eszközökkel, milyen eredményeket produkáltak, továbbá egy személyes meghallgatást
pedig a következı hónapokban arról, hogy az elıre, bizalmi alapon, az Elnök Úr javaslatára
odaítélésre kerülı 2 millió Ft összeget, hogy tudják tényleges munkával elismertetni,
megköszönni.
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Kıvári László elnök: Az elhangzottak alapján a határozati javaslatot az alábbiakban egészíti
ki: A Bizottság februárban egy külön tájékoztatást szeretne a Rendırségtıl errıl a
tevékenységrıl, amely beszámoló része kell, hogy legyen a Közgyőlés felé teendı évi rendes
beszámolónak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
1/2015. (I.08.) határozata
az áldozatsegítési és bőnmegelızési program
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az áldozatsegítési és
bőnmegelızési program támogatását, azzal, hogy felkéri
a Rendırséget, hogy 2015 február hónapjában egy
tájékoztatást nyújtson a Bizottság részére az
áldozatsegítési és bőnmegelızési programban végzett
tevékenységükrıl, amely anyag része kell, hogy legyen
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése felé teendı éves rendes beszámolónak.
Határidı:
Felelıs:

2015. január 08.
Kıvári László elnök

További nyílt ülésen lévı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 40 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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