SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLETE
Iktatószám: IV./B/160-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 2016. június 15. (szerda) napján 9 órakor a Vármegyeháza
dísztermében (Béla király tér 1.) megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László tag,
Ferencz Zoltán József tag,
Dr. Pilisi Gábor tag,
Karaszi Péter tag,
Balogh László tag,
Máté Péter tag,
Kovács Béla tag,
Sikabonyi Péter tag,
Himpli Gábor tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Szabó Balázs képviselő,
Varga András osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Czank Anett jegyzőkönyvvezető.
Ács Rezső polgármester távollétében, Kővári László tag megállapítja, hogy a 9 tagú
testületből 9 tag van jelen, a testület határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Kővári László tag: Köszönti a megjelenteket a Közbiztonsági Tanácsadó Testület alakuló
ülésén. Felkéri a testület tagjait, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
Kővári László tag szavazásra teszi fel az alakuló ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a testület- melynek létszáma 9 fő- 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester
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2. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési
megállapodás megkötésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester

1.

Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester

Kővári László tag: Javasolja a testület elnökének, Ferencz Zoltán József urat megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kővári László képviselő szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán József úr Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági Tanácsadó Testülete elnöki tisztségbe
történő megválasztására tett javaslatot, melyet a testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 1/2016 (VI.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
194/2015. (IX.23.) határozata alapján létrehozott Közbiztonsági
Tanácsadó Testülete, a 2016. június 15-én tartott alakuló ülésén,
-

Ferencz Zoltán József önkormányzati képviselőt

választja meg a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökének.
Határidő: 2016.június 15.
Felelős: Ferencz Zoltán József elnök
2.

Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési
megállapodás megkötésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester

Ferencz Zoltán József elnök: Köszöni a bizalmat, nagy megtiszteltetés számára az elnöki
tisztség betöltése. Úgy gondolja, hogy a napirenden szereplő együttműködési megállapodás
megkötése olyan tartalommal bír, amely pozitív hatással lesz a már eddig is elvégzett
munkára. Hatékonyabban fog működni a tevékenység azáltal is, hogy a testületnek
beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés felé. Az együttműködési megállapodást javasolja
elfogadásra.
Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Kiegészítésképpen elmondja, hogy szeretné megvilágítani az
előzményeket, és a megállapodás létrehozásának körülményeit. Egy február végén tartott
rendezvényen lett meghirdetve a program, ahol az országos rendőrkapitány által meghívott
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vendégek voltak jelen. Ennek a programnak a megalkotói közösen az Országos Polgárőr
Szövetség, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint
az AEGON Biztosító is csatlakozott a programhoz. Az önkormányzattal közösen a közterületfelügyelet által, fokozottabb jelenlétet biztosít a városban, együttműködve a Polgárőr
Egyesülettel és a Szőlőszem Mozgalommal. Kiemelten kezelik a város azon pontjait –
játszóterek, parkok, buszmegállók stb.- amelyek a lakossági bejelentésekre alapozva, nagyobb
figyelmet igényelnek. A Szőlőszem Mozgalom a tanyavilág fokozottabb ellenőrzésével
gondoskodik a közbiztonság stabilizálásában. Az Országos Polgárőr Szövetség nagyon jól látta
azt a problémát, amely nagyobb városokban, elsősorban közterületek, nyilvános helyek,
szórakozóhelyek stb. környezetében előforduló bűncselekmények megoldása. Garázdaság,
rongálás, testi sértés és különböző szabálysértések fordulnak elő zömében. Ezen állapot
javítása érdekében született meg ez a program. Egyeztetések után márciusban készült el az a
program, ami tartalmazza a helyi sajátosságokat, viszonyokat is.
Kővári László tag: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság már a tegnapi nap folyamán tárgyalta, és
természetesen elfogadásra javasolta az együttműködési megállapodást. Véleménye szerint ez
a testület hatékonyan tudja majd megoldani a felmerülő problémákat, és nagy segítség lesz a
közgyűlés számára is.
Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: A testület megalakulásáról és feladatairól szeretne pár szót
mondani. Készül a város Bűnmegelőzési Stratégiája, amely még nincs teljesen elfogadva,
ennek a kidolgozásához vár javaslatot. Természetesen a testület tagjai kapnak majd
információkat Szekszárd lakosaitól az épp aktuális problémákról, de bármilyen
bűnmegelőzéssel, a város közlekedésbiztonságával összefüggő, olyan kérdések kerülnek majd
a testület elé, amit meg kell oldani. Ennek a testületnek ez lesz a jövőbeli feladata. A
rendőrkapitányság készen áll a közös munkára, és várja azokat a javaslatokat, amelyeket a
bizottsági tagok fognak megfogalmazni.
Ferencz Zoltán József elnök: Elmondja, hogy a testületnek félévenkénti beszámolási
kötelezettsége van a közgyűlés felé.
Kővári László tag: Minden kezdeményezést meg kell tárgyalni, véleménye szerint
negyedévenként biztos kell ülést tartani, illetve abban az esetben, ha ezt valamilyen esemény,
aktualitás megkívánja.
Máté Péter tag: Állandó probléma a parkolókban, piacon feltűnő kéregetők visszaszorítása,
akik sok esetben agresszívek is, ennek a megszüntetetése egy fontos, és aktuális probléma. A
másik aktuális probléma a nyári nyitott ablak, és az ezzel járó veszélyforrások, mint a
lakásbetörés vagy a gyerekek/fiatalok zajongása. Játszóterek kutyás használata is nagyon sok
gondot okoz.
Kővári László tag: A közgyűlésnek a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet
módosítania kell, ennek a véleményezésben is lehet segíteni.
Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: A kéregetők/árusok eltávolítását a közterület-felügyelet
elvégezhetné, ha ezen személyek birtokában nincs közterület-használati engedély. A nyári
szellőztetés, hangoskodás problémára megoldást kell találni.
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Balogh László tag: A Szőlőszem Mozgalom évek óta ezen dolgozik, együttműködve a
rendőrkapitánysággal. Az információcsere jól működik, nagyon hasznos a közös munka.
Figyelőszolgálatokat, közbizalmikat állítanak fel, ami egysikeres kezdeményezés volt. Azt
gondolja, hogy a civilek tudnak a rendőrség mellett a legtöbbet segíteni. Gondolni kell a
tanyavilágra is, ahol 2000 fő él, és 6500 tanya található. Igyekszik mindenhol jelen lenni, de
emellett nagyon fontos a lakosok bizalmának elnyerése. Ezek a tevékenységek mellett a
Szőlőszem Mozgalom foglalkozik még segélynyújtással, utak karbantartásával,
környezetvédelemmel. Nemzetközi Lövészversenyt is rendezett a mozgalom, ezzel is
támogatja a fiatalok sportolási lehetőségeit.
Ferencz Zoltán József elnök: Látja a jó irányt. A Polgárőrség az egyik legfontosabb
szövetségese a rendőrségnek, és a még jobb helyzetbe hozására vár javaslatokat.
Sikabonyi Péter tag: Úgy gondolja, hogy a létszámbővítés egy hosszabb egyeztetés eredménye
lehet, és már elindult a folyamat.
Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: A polgárőr törvény egyértelműen fogalmazza meg, hogy a
rendőrségen kívül civil szervezet, csak a polgárőrség lehet. Egy megyei jogú városban, 50-80
taglétszámú polgárőrségnek kellene lenni. A rendőrség megad minden segítséget. Felmerült a
lehetősége egy közös tagság létrehozásának is, ez az elképzelés az előkészítés szakaszában
van. Azt gondolja, hogy mind a kettő szervezet ugyanazon cél elérése érdekében dolgozik, és
ez leghatékonyabban egy közös szervezetben működne.
Balogh László tag: A bejelentkezés megtörtént, tehát a polgárőrség mellett országosan a
Szőlőszem Mozgalom is jelen van, és a polgárőrségen belüli tagozatban - mintegy
szakosztályként – működne, amennyiben létrejönne a közös szervezet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 2/2016 (VI.15.) határozata
A Közbiztonsági Tanácsadó Testület javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyűlésének, a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a Szekszárdi
Polgárőr Egyesület, a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület,
valamint az Önkormányzat között a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
Program keretében létrejövő együttműködési megállapodás
elfogadását.
Határidő: 2016.június 15.
Felelős: Ferencz Zoltán József elnök

4

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 9 óra 55 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Ferencz Zoltán József
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
Czank Anett
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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