SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLETE
Iktatószám: IV./B/11-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 2017. március 23. (csütörtök) napján 9 órakor a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében (Szekszárd, Szent I. tér 10. I. emelet) megtartott rendes
üléséről.

Jelen vannak:

Ferencz Zoltán elnök,
Kővári László tag,
Dr. Pilisi Gábor tag,
Kiefaber Gábor tag,
Kovács Béla tag,
Sikabonyi Péter tag.

Távolmaradását jelezte:

Császár László, Máté Péter és Himpli Gábor tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Feri Blanka osztályvezető,
Szunyogh Gábor közbiztonsági referens,
Czank Anett jegyzőkönyvvezető.

Ferencz Zoltán elnök megállapítja, hogy a 9 tagú testületből 6 tag van jelen, a testület
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Ferencz Zoltán elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet
a testület - melynek létszáma 6 fő - 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
(6 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
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2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

Szekszárdi

3. Egyébek

1.

Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
(6 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

Dr. Pilisi Gábor tag: Azokat a feladatokat, amelyeket a 2016-os évre kitűztek, úgy gondolja
kivétel nélkül maradéktalanul tudta a kapitányság teljesíteni. Összességében a kapitányság
megítélése kiváló. Ebben benne van a migráció kezelése, a kiemelten kezelt bűncselekmények
felderítési nyomozási mutatói, összességében a kapitányság minden egyéb munkája is,
beleértve az együttműködéseket is a társszervekkel, civilszervezetekkel, az
önkormányzatokkal. Az önkormányzatokat év vége felé az ORFK egy kérdőív formájában
megkéri, hogy értékeljék a rendőrkapitányság munkáját, a 2/3-os értékítélet egybe esik a
mutatókkal, amely a közterületi jelenlétet, az egyes nyomozások eredményességét, és a
szabálysértési előkészítéseket mutatja. 2010 óta a bűncselekmények száma csökkenő
tendenciát mutat az egész országban és ez tapasztalható a városi rendőrkapitányság
illetékességi területén is. A beszámoló statisztikai része a városra, míg a szöveges része az
egész megye illetékességi területére vonatkozik. Azért kell a kettőt különválasztani, mert a
bűncselekmények struktúrája egy városban mást mutat, és mást mutat a falvakban. Elmondja,
hogy az elmúlt évben a kapitányság humán erőforrás gazdálkodása nagyon kiegyensúlyozott
volt, nem jellemző az elvándorlás. Azt gondolja, hogy ebben nagy szerepet játszik, ha valaki
komolyan gondolja ezt a fajta elhivatottságot. 2010-ben Szekszárd városában történt
kettőezer-kettőszáz bűncselekmény, ez a szám 2016 évben ezer lett, és itt megállt. Azt
gondolja, hogy nagy csökkenés már nem várható. A beszámolóban található táblázat a
tizennégy kiemelt bűncselekményre vonatkozik. Ezekben az a közös, hogy ezek adják meg azt
a struktúrát, ami lényegében az összes bűncselekmények számát alkotják, de mégis
emblematikusan jelennek meg. A lopások és lakásbetörések számában látható csökkenés.
Csökkent a kiemelt bűncselekmények száma, amely a lopások számának csökkenésével
hozható összefüggésbe. A lopásokban számában látható, hogy több mint százharminccal
csökkent, és a lakásbetörések számában is látható egy látványos visszaesés. A
lakásbetöréseket kiemelten kezelték a többi bűntényhez képest, hiszen a lakosságot nagyon
mélyen érintik, hiszen a személyes dolgaik elvesztése nagyon sokkoló számukra. Nem csak az
érték, amit elvesztenek, hanem a kötődés, amelyet a tárgy okozott. A felderítésben is nagy
lépéseket tettek. Elmondja, hogy 10-20%-os felderítési és nyomozási eredményességi mutató
nőtt 30-40%-ra, ez országos szinten is jó eredménynek számít. Arra is nagy hangsúlyt kell
fektetni, hogy ezek a bűncselekmények ne következzenek be. A migrációs nyomás hatására
nagyon sokszor kellett a közterületi állománynak határvédelmi feladatokat ellátni. A társszervezetekkel összefogásban, a megelőzés érdekében együtt tettek lépéseket. Elmondja,
hogy a lakásbetörések jellemzően késő ősztől kezdődnek, télen tartanak és kora tavasszal
2

fejeződnek be. Ez azért van, mert délután 4-5 óra környékén már besötétedik, sokan még
nincsenek otthon. A betörők - akár más megyéből utazva - ebben a sötétedési időszakban
törnek be a lakásokba, házakba, és továbbállnak. Hangsúlyozza, hogy olyan betörés évek óta
nem történt, ahol jól funkcionáló technikai eszköz védi a lakásokat, házakat. Ebben a szürkületi
időszakban a rendőrség több rendőrt vezénylet azokra a helyekre ahol azt tapasztalták, hogy
szükséges, társ-szervezetekkel, civil szervezetekkel megerősítve. Úgy gondolja, hogy ennek
köszönhetően több mint egyharmadával esett vissza az ilyen jellegű bűncselekmények száma.
A többi kiemelt bűncselekmények számában annyi csökkenést nem lehet észlelni, és
kihangsúlyozza, hogy ezek az adatok csak Szekszárd városra vonatkoznak. A közlekedési
helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy a könnyebb sérüléses balesetek száma nőtt, a
súlyosabb balesetek száma stagnál, a halálos balesetek száma csökkent. A sérüléses balesetek
száma összességében növekszik, de a végkifejlet nem olyan súlyos. Az ittas vezetők által
okozott balesetek esetében a számot sikerült 10% alá szorítani. Ezzel kapcsolatban is készült
intézkedési terv, például rendezvények környékének fokozott ellenőrzésével. Fontos célként
tűzték ki a szorosabb együttműködést a bírósággal és az ügyészséggel. Nagyon sokat
konzultáltak az ügyészekkel, és úgy oldották meg, hogy egy nyomozás kapcsán az ügyészség
már a nyomozás több szakaszában is jelen legyen, ezáltal a nyomozások jobb eredménnyel
zárulnak. Az önkormányzatokkal kiválóan együtt tudott a rendőrség működni, beleértve mind
a huszonegy önkormányzatot. Szekszárd városa nagyon sokban támogatta a rendőrséget.
Több képviselő személyesen is jelezte, hogy az ő körzetében milyen problémákat lát, hogyan
lehetne tenni ellene. Kihangsúlyozza, hogy egy erősebb polgárőrség nagyon fontos a
városban. Az elmúlt év komoly áttörést hozott a szekszárdi polgárőrség életében, megnőtt a
járőrözések száma, úgy gondolja egy minőségi előrelépés történt, és nem csak Szekszárd
várossal kapcsolatban. Kiemelné a közös járőrözéseket, ami számszerűségében megnőtt, és az
egyesület heti alkalommal egyeztet a rendőrséggel. Szükség volt erre a közös munkára, hiszen
a migráció miatti leterheltség csak összefogással volt megoldható. A migrációs nyomás ebben
az évben is nagy, és prioritást élvez az ország számára. Belső erőforrásokkal,
átcsoportosításokkal és az előbb említett metodikákkal ez megpróbálja megoldani.
Ferencz Zoltán elnök: Megköszöni a beszámolóhoz a kiegészítést. A lakásbetöréssel
kapcsolatban elmondja, hogy sajnos személyes élményei is voltak ezzel kapcsolatban, ezért
átérzi a lakosok reakcióját. A migrációs nyomás miatti átszervezés megterheli a kapitányság
munkáját. Elmondja, hogy a Szőlőszem Mozgalom és a Polgárőrség közötti együttműködés a
kezdeti nehézségek ellenére nagyon jó irányt vett.
Kővári László tag: A városban sok kamera működik, ezek mennyire segítik a rendőrség
munkáját? Használhatók bizonyítékként? Megfelelő technikai háttér is áll a rendőrség
rendelkezésére?
Dr. Pilisi Gábor tag: Nagy a változás történt a kamerák technikai fejlődésében. Azok a
települések nagyvárosok tekintetében beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Markáns
elmozdulás látható a közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb bűncselekmények
visszaszorítása tekintetében. Azt gondolja, hogy a kamerarendszerek bevezetése jótékony
hatással van. Nem mindig bizonyítékként, de sokszor mellékelik a kamera által rögzített
felvételeket, a mozgás követése esetében. Egy-egy bűncselekmény kapcsán nagyon fontos
megelőzésben, és felderítésben egyaránt. Azt gondolja, hogy jó irányban tart a város és
minden település, amelyik ilyen technikát használ, erre áldoz. Az elhelyezés nagyon fontos,
nagyon sokat egyeztetett ebben a témában.
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Kővári László tag: Sok esetet rögzít a kamera, segítség lehet egy bűntény tisztázása érdekében.
Sok dologban bizonyítékként használható, az emberek bíznak ebben a dologban, sokszor
igénylik a rendőrség segítségét, hiszen a rendőrség a biztonságot szolgáltatja. Az előző
bizottsági ülésen szó esett arról, hogy a Szekszárdi Vasárnapban indul egy sorozat a
közbiztonsággal kapcsolatosan, egy cikksorozat megjelenésére lenne szükség. A közlekedési
táblák minőségét is ellenőrizni kellene.
Dr. Pilisi Gábor tag: A megyei kapitányságon működik Szekszárd város kameráival kapcsolatos
tevékenységirányítási és megfigyelési központ. A kamerák működésére is oda kell figyelni,
sokszor tapasztalta a visszanézések során, hogy, koszos, meghibásodik vagy elfordítják. Ezért
ellenőrizni kell, ami mindennapi elfoglaltságot jelent.
Kovács Béla tag: Jelezne egy problémát, hogy a „Chicago”városrészben egy folyamatos
letelepedést vehető észre, az egyik családhoz érkeznek újabb és újabb rokonok már körülbelül
hat család lakik ott. A rendőrség napi szinten járőrözik a környéken, hiszen mindig ezektől a
családoktól indul ki vita, veszekedés, verekedés. Hogyan lehetne ezt a problémát
kiküszöbölni? Hogyan lehetne megakadályozni, hogy ideköltözzön ennyi család.
Dr. Pilisi Gábor tag: Nagyon nehéz ennek a problémának a megoldása, hiszen ezeket a
családokat befogadják. Egyeztetés szükséges ezzel a problémával kapcsolatban. Meg kell
nézni a rendőrségnek milyen eszköze, módszerei alkalmasak arra, hogy ezt a problémát
kezelje. Kér majd ezzel kapcsolatban információt.
Kovács Béla tag: A legnagyobb problémára hívná fel a figyelmet. Az ő véleménye szerint
mérgezik az ott lakó gyerekeket, olyan szert kínálnak nekik, amely mérgező hatású,
vegyszerekkel kezelt. A 10-13 éves gyerekeket érinti legnagyobb mértékben, nagyon rossz
hatással van rájuk ez a szer, fizikálisan és mentálisan egyaránt. Nagyon olcsón árulják ezt a
mérgezett anyagot, ezért a gyerekek is könnyebben hozzájutnak. Ennek megelőzése kapcsán
mit javasol a rendőrkapitány úr?
Dr. Pilisi Gábor tag: Az összes ilyen esetben a rendőrség fellép és szakértőt rendel ki. Azt
gondolja, hogy egészségügyileg komplex probléma, és nem csak a rendőrség hatáskörébe
tartozik, hanem a népegészségügy hatáskörébe is. Mindenképpen orvosilag igazolni kell,
hogyha ilyen gyanú áll fenn. El kell vinni a gyermeket vizsgálatra, hogy valóban fennállnak-e a
mérgezés tünetei, emellett fontosnak gondolja a szülői odafigyelést is.
Ferenc Zoltán elnök: Arra van mód, hogy a nem jogos ott tartózkodókat kiszűrjék? Ha igen,
akkor abban az esetben kérné a rendőri segítséget a probléma kezelése érdekében.
Dr. Pilisi Gábor tag: Igen, van rá mód, ha jogszerűtlenül tartózkodik ott, abban az esetben fel
tud lépni a rendőrség. Konkretizálni kell, hogy melyek azok a családok, amelyekről szó esett.
Kővári László tag: Ebben a térségben lévő aktuális problémákat szeretne megemlíteni. Kábel
és műanyagégetés kapcsán érkezett több bejelentés, hiszen nagyon zavaró a környéken lakók
és dolgozók számára. A másik probléma a kutyamenhellyel kapcsolatos. Foglalkozott már ezzel
a témával a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is, mert áldatlan állapotok uralkodnak. A múlt hét
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folyamán személyesen is meglátogatta a kutyamenhelyet, és ott arról tájékoztatták, hogy
jelenleg kettőszázharminc kutya van ott. A vezető elmondta, hogy a legtöbb kutya a „Chicago”
környékről kerül oda. Ebben a problémában is kellene segítség, Az Ipari Parkot szeretné a
város fejleszteni, ezért a kutyamenhelynek kellene találni egy másik telephelyet a városon
kívül egy olyan helyen, ami kimondottan erre a célra lenne kialakítva.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet
a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 7/2017.(I.26.) határozata a Beszámoló a Szekszárdi
Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testülete a „Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azokkal kapcsolatos feladatokról”című előterjesztést megtárgyalta és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ferencz Zoltán József elnök
2.

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

Szekszárdi

Kiefaber Gábor tag: Nehéz helyzetben érzi magát azzal kapcsolatban, hogy tavaly év
decemberében került vezető pozícióban, ezért a tavalyi évre sok rálátása nem volt. Egy
országos elvárásnak megfelelően, munkaterv alapján hajtották végre az éves
tevékenységüket. A kirendeltség működését erős jóra értékelték. Ennek voltak
következményei, például személycserék. Elmondja, hogy jelenleg a humán erőforrás
kihasználtsága 96-97%, ez stagnál, az elvándorlás nem jellemző. Szakterületi tevékenységek
közül a tűzoltást emelné ki, ami az országos átlagnak is megfelel, csökkent a tűzesetek száma
a tavalyi évben. Ezzel szemben a műszaki mentések száma emelkedett, ez betudható a viharos
időjárásnak. Rengeteg olyan bejelentést kaptak, hogy úttestre dőlt egy fa, és néhány esetben
nem volt indokolt a riasztás. A közúti balesetekben és egyéb műszaki mentésekben
számottevő változás nem történt. Ami viszont ugrásszerűen megemelkedett a tavalyi évben,
az a téves jelzések száma volt, ez körülbelül 200%-os emelkedést mutat. A tavalyi évben
történt egy jogszabály változás, ami kötelezővé tette a tűzjelző készülékek bekötését az
országos rendszerbe és ez automatikusan küldi a tűzjelzést a műveleti irányításba, ami riasztja
az egységeket. Ezzel kapcsolatban tettek már lépéseket, mert számos esetben fordul elő, hogy
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megváltozik egy épület belső használata, és a tűzjelző érzékelő fejét nem cserélik ki, számos
jelzést generálva ezzel. Összehívott egy értekezletet a tűzjelző üzemeltetőivel, és felhívta a
figyelmüket a problémára. Reméli, hogy ezáltal ezek a jelzések csökkeni fognak. Szándékosan
megtévesztő jelzések a tavalyi évben nem voltak.
A tűzoltás mellett hatósági jogkört is gyakorolnak, ez elsődlegesen az iparbiztonsági hatósági
jogkör. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek ellenőrzését látja el, illetve a veszélyes áruk
szállításának az ellenőrzését végzi. Elmondja, hogy a tavalyi évben veszélyesáru-szállítás
ellenőrzése során emelkedett az a szám, ahol hiányosság található.
Tavalyi év folyamán is rendezett a katasztrófavédelem ifjúsági versenyt, amelyen 16 csapat
vett részt. Először került megszervezésre egy ifjúsági tábor is, amellyel kapcsolatban a diákok
részéről pozitív visszajelzések érkeztek, ennek kapcsán az idei évben is megrendezésre kerül.
Elsősorban azokat a diákokat szeretnék bevonni ebbe a táborba, akik a rendészeti
szakközépiskolában tanulmányokat folytatnak.
Tűzvédelmi hatósági tevékenységek esetében nagy változások nem történtek az előző
évekhez képest, azonban mindig találhatóak olyan hiányosságok, mint például a menekülési
útvonalak eltorlaszolása, nem megfelelő az oltóvíz biztosítása. Egy-két önkormányzati ingatlan
esetében is hiányosságokat tapasztalt, amely problémák kiküszöbölése érdekében egyeztetés
szükséges. Az együttműködés minden szervezettel és társszervezettel jó. Célja a szakmai
munka javítása.
Kővári László tag: Sok balesetnél jelen van a katasztrófavédelem. A sajtóban megjelent egy
cikk, amelyben egy polgár azt nehezményezte, hogy egy baleset után egy vérfolt maradt az
úton. A balesetek utáni takarítás melyik szervezet feladata?
Kiefaber Gábor tag: Az út kezelőjének a feladata, de ez változó városon belüli és városon kívüli
utak esetében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet
a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 8/2017.(I.26.) határozata a Beszámoló a Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testülete a „Beszámoló a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről”című
előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
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3.

Egyebek

Ferencz Zoltán elnök: A előző ülésen szó esett a Bűnmegelőzési Koncepció megalkotásáról, és
kérdezné a rendőrkapitány urat, hogy melyik hónapban kerüljön sor egyeztetésre?
Dr. Pilisi Gábor elnök: Úgy gondolja, hogy május hónap folyamán sor kerülhet az ezzel
kapcsolatos egyeztetésre. Erre az időpontra már egy konkrét tervvel elő tud állni.
Természetesen addig is várja az ötleteket, javaslatokat.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 14 óra 7 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Ferencz Zoltán József
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
Feri Blanka
osztályvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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