SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLETE

EMLÉKEZTETŐ
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 2018. április 25. (szerda) napján 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala műszaki tárgyalójában (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II. emelet) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Ferencz Zoltán elnök,
Kiefaber Gábor tag,
Kovács Béla tag,
Sikabonyi Péter tag.

Távolmaradását jelezte:

dr. Pilisi Gábor, Kővári László tag, Császár László, Máté
Péter és Himpli Gábor tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Radványi Petra jegyzőkönyvvezető
Szunyogh Gábor közbiztonsági referens,
Meghívottként megjelent:

dr. Pakulár Károly r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes

Ferencz Zoltán elnök megállapítja, hogy a 9 tagú testületből 4 tag van jelen, a testület nem
határozatképes.
Ferencz Zoltán elnök javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
előterjesztéseit a jelenlevő tagok tárgyalják meg.
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, kapitányságvezető
dr. Pakulár Károly r. alezredes: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány távollétében elmondja, hogy
a Szekszárdi Rendőrkapitányság a 2017. évben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, az
önkormányzatok kritériumainak, valamint a társadalom által támasztott követelményeknek
megfelelve látta el feladatait. Törekedtek a tavalyi évben is a bűncselekmények számának
csökkentésére, a bűncselekmények felderítésére, megelőzésére, a közterületek rendjének
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fenntartására, a közrend és közbiztonság további erősítésére. A munkához szükséges anyagi,
technikai, létszám feltételekkel rendelkeztek. A bűnügyi szakterületen elsődleges cél a
regisztrált bűncselekmények számának csökkentése volt. A korábbi évekhez viszonyítva
folyamatos csökkenést értek el e tekintetben. A vagyon elleni bűncselekmények
tekintetében csökkent a lopások száma, a rablások száma viszont emelkedett. A
nyomozáseredményességi mutató tekintetében jelentős változás nem történt. 2017. évben
két eljárást rendeltek el kábítószer kereskedelem miatt, mind a két esetben vádirat született.
108 esetben rendeletek el büntetőeljárást kábítószerrel, pszichoaktív anyaggal kapcsolatos
bűncselekmény miatt, több mint 200 személyt vontak eljárás alá, 139 házkutatást tartottak.
Bűnügyi területen kiemelten kezelték a körözési tevékenységet, a korábbi években egy
kolléga, tavaly már három kolléga látta el ezt a feladatot. 236 eltűnés miatt folytattak
közigazgatási eljárást, ezen eltűnések túlnyomó többsége fiatalkorúak intézetéből,
gyermekotthonból történt. A közterületi jelenlétet tudták emelni a túlórák elrendelésével.
Tolna megye is ad ideiglenes csapatszolgálati századot a határra, tavalyi évben több
alkalommal volt 33 fő a határra vezényelve. Nemcsak a határon végeznek illegális
migrációval kapcsolatos feladatokat, hanem illetékességi területükön is, mélységi migrációs
háló keretében, a hidak környékén, illetve egyes útszakaszokon végeznek felderítő, szűrő,
igazoltató tevékenységet. Rendezvény biztosításokon is nagy számban vettek részt.
Közlekedési területen összességében minimálisan csökkent az anyagi kárral és a személyi
sérüléssel járó balestek száma, struktúrájában viszont a halálos és a súlyos sérüléssel járó
balesetek száma emelkedett. A bűn-, és baleset-megelőzési feladataikat széles körben
végezték. Kapitányságuk a kitűzött feladatokat jó szakmai színvonalon végezte.
Ferencz Zoltán elnök: A súlyos balesetek helyszínéről kér tájékoztatást.
dr. Pakulár Károly r. alezredes: Fix gócpontok nem voltak. Voltak, ahol gyakrabban
fordultak elő balesetek, ezeken a helyeken próbálták a sebességellenőrzést koncentrálni, a
közútkezelőnek is jelzik, ha a táblázással kapcsolatban probléma merül fel. Folyamatosan
vizsgálják a balesetek okait és elemzik az adatokat.
Ferencz Zoltán elnök: A Búzavirág utcában történtekről szeretne még tájékoztatást kérni.
dr. Pakulár Károly r. alezredes: A Búzavirág utcában két család vitájából, konfliktusából
történtek rongálások, garázdaság. Próbálták a területen a rendőri jelenlétet megerősíteni, a
járőrözések számát emelni, továbbá térfigyelő kamera is működik a területen. Sárközi János
Józseffel és Kovács Bélával próbálták a két családot a „békülés” irányába terelni és felhívni a
figyelmet, hogy a családi vitákat ne a közterületen rendezzék. A rendőri jelenléttel próbálják
megelőzni ezeket a cselekményeket, ha pedig probléma adódik, igyekeznek azonnal reagálni
arra. Felhívták az érintettek figyelmét arra is, hogy az ilyen cselekmények
kényszerintézkedést vonnak maguk után a jövőben. Két család konfliktusába beavatkozni
nem tudnak.
Kovács Béla tag: Tudomása szerint három személy ellen indul eljárás. Próbálták kibékíteni a
két családot, de nem jártak még sikerrel.
Ferencz Zoltán elnök: Megköszöni a rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkáját.
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2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről
(81. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

Szekszárdi

Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető: A kirendeltség a munkaterve alapján
végezte az éves tevékenységét. A kirendeltség működését egy központi értékelés alapján 92
%-ra, kiválóra értékelték. A fluktuáció nem volt jellemző a kirendeltségre, tavalyi évben két
fő kérte közös megegyezéssel a leszerelését, és egy fő érkezett másik tűzoltóságról, így 96 %os a személyi állomány feltöltöttségük, mellyel el tudták látni a feladataikat. Tavalyi évben
kaptak egy új Rába gépjárműfecskendőt, illetve múlt héten vettek át egy új Skoda
gépjárművet. A technikai eszközök és a járművek átlagéletkora ezáltal csökkent. Kiemelten
kezelték a tűzesetek miatti halálesetek megelőzését, országos kampány indult ezzel
kapcsolatosan. 23 előadást tartottak nyugdíjas otthonokban, iskolákban. A tűzoltóság
illetékességi területe 64 településre terjed ki, évente átlagosan 500 riasztást kapnak. A
tavalyi évben a műszaki mentések száma 14 %-kal csökkent, 36%-kal emelkedett a tűzesetek
száma, melyet jelentősen befolyásolt a szabadtéri tűzesetek számának emelkedése. Tavalyi
évben összesen 586 riasztás volt, ebből 395 volt tűzoltói beavatkozások száma, a többi téves
jelzés volt. Szekszárdról 261 riasztás érkezett, ebből 81 volt a téves riasztás száma. A téves
jelzések számát 60 %-kal tudták csökkenteni a 2016. évhez képest. Két kiemelt tűzoltói
beavatkozást igénylő tűzeset volt a tavalyi évben. Az iparbiztonsági szakterületet tekintve az
üzemek száma csökkent a tavalyi évben. A veszélyes áru szállítás során 58 ellenőrzést
tartottak, 6 jármű esetében találtak szabálytalanságot. Veszélyes áru szállítás során egy
baleset történt. A Polgári Védelmi szakterületet tekintve hangsúlyt fektettek a technikai
eszközök ellenőrzésére, a csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzésére, a közösségi
szolgálatban részt vevők képzésére. A hatósági tevékenységükkel kapcsolatban elmondja,
hogy a tavalyi évben 400 hatósági, szakhatósági eljárásuk volt, döntésük ellen két ügyben
érkezett fellebbezés. 2018. évben folytatni kívánják a tűzesetekkel kapcsolatos megelőzési
kampányt.
Ferencz Zoltán elnök: A kéményseprő-ipari feladatokat is az igazgatóság feladatai közé
tartozik. Ezeket a feladatokat hogyan látják el? Rendelkeznek megfelelő szakemberekkel?
Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető: A kéményseprést az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálja, ezek a személyek állománytábla szerint is oda
tartoznak.
Ferencz Zoltán elnök: Megköszöni a kirendeltség 2017. évi tevékenységét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
K.m.f.
Készítette:
Feri Blanka
osztályvezető
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