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I. A Testület szervezete 
 

1. A Közbiztonsági Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének állandó véleményező, javaslattevő szerve. 

 
2. A Testület tagjait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja 

meg. 
 
3. A Testület elnökét a Testület tagjai maguk közül választják. 
 
4. A Testület 91 tagból áll. A Testület tagjainak névsorát az Ügyrend 1. melléklete 

tartalmazza. 
 
 

II. A Testület feladat- és hatásköre 
 

 
1. A Testület feladatait az Ügyrend 2. melléklete tartalmazza. 
 
 

III. A Testület működése 
 

1. A Testület Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a 
továbbiakban: Közgyűlés), valamint Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) által kitűzött feladatok alapján végzi munkáját, a feladatoknak megfelelően 
tartja üléseit. 

 
 
2. A Testület működését a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatósága, valamint egy jogi és 
 bizottsági referens segíti. 
 
 

IV. A Testület ülésének összehívása 
 

 
1. A Testület a Közgyűlés és a Bizottság által meghatározott feladatok elvégzésének 

megfelelő ütemezéssel tartja üléseit. A Testület a polgármester, a Bizottság elnöke, az 
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elnök vagy bármely tag javaslatára más időpontban is összehívható, az azonnali 
intézkedést igénylő ügyekben. 

 
2. A Testület rendes üléseit az elnök – az ülést megelőző öt nappal – hívja össze. 
 
3. A Testület rendkívüli ülését az elnök – legkésőbb az ülést megelőzően 24 órával – hívja 

össze az összehívás okának megjelölésével.  
 
4. A Testület ülésének meghívóját az elnök, az Igazgatóság vezetője, valamint a (jogi) és 

bizottsági referens közösen állítja össze. A meghívó tartalmazza: 
- az ülés helyét és időpontját, 
- az egyes napirendi pontokra szóló javaslatokat és azok előterjesztőit, 
- az egyes napirendi pontok zárt ülés keretében történő tárgyalását, vagy az arra 

szóló javaslatot. 
 
5. A Testület ülésén tanácskozási joggal vesz részt és az ülésre meg kell hívni: 

- a polgármestert, alpolgármestert, 
- a jegyzőt, aljegyzőket, 
- a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjét, 
-  közbiztonsági referenst, 
- az előterjesztést készítő köztisztviselőt, 
- az érintett igazgatóság vezetőt, osztályvezetőt, 
- az elnök által meghívni kívánt, az előterjesztést által érintett személyeket. 

 
6. A Testületi ülések meghívójának, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 

tartozó előterjesztéseknek a Testület tagjai részére történő kiküldéséről a (jogi) és 
bizottsági referens gondoskodik. 

 
7. A Testületi ülésekre szóló meghívó és a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 

tartozó előterjesztések kiküldése elektronikus úton (e-mailben) történik.  
 

V. A Testület ülései 
 
1. A Testület ülései nyilvánosak. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VI. Határozatképesség 
 

1. A Testület határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a Testület ülését a legrövidebb időn belül ismételten 
össze kell hívni.  

 
2. A Testület ülését az elnök vezeti. 
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VII. A döntéshozatal 
 

1. A Testület döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő testületi tagok több mint a felének 
igen szavazatával hozza. 

 
2. A határozati javaslatot a Testület elnöke teszi fel szavazásra, amelyre a Testület tagjai 

„igen”, „nem” nyilatkozattal szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A nyílt 
szavazás kézfelemeléssel történik. 

 
 

VIII. Határozathozatal 
 
1. A Testület a döntéseit határozattal hozza. 
 
2. A Testület határozatainak jelölése: 
 

- Teljes megjelölés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének …/20... (hó,nap) határozata a …… ról/ről 

 
3. A Testület határozata tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás 

határidejét. A határozat végrehajtásáért az elnök felelős. 
 
 

IX. A Testület elé kerülő előterjesztések tartalmi követelményei és a benyújtásukra 
vonatkozó szabályok 

 
1. A Testület elé a szakterületét érintő előterjesztések kerülhetnek. 
 
2. A Testület elé kerülő előterjesztéseket a jegyző törvényességi szempontból ellenőrzi. 
 
3. A Testület félévente napirendjére tűzi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót, amelyet a (jogi) és bizottsági referens készít elő. 
 
4. A Testület félévente beszámol a Közgyűlésnek az elvégzett tevékenységéről, amelyet a 

(jogi) és bizottsági referens készít elő. 
 

 
X. A Testület ülésének jegyzőkönyve 

 
1. A Testület üléseiről a tanácskozás lényegét és a Testület döntéseit szó szerint 

tartalmazó jegyzőkönyv készül.  
 
2. A Testület üléséről szóló jegyzőkönyvet a (jogi) és bizottsági referens 1 példányban 

készít el, és benyújtja azt törvényességi ellenőrzés céljából a jegyzőnek ellenjegyzésre. 
A Testület jegyzőkönyvét az elnöke és egy tagja írja alá.  
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1. melléklet 
 

A Testület tagjainak névsora 

 

 

1. Kővári László önkormányzati képviselő 

2. Ferencz Zoltán József önkormányzati képviselő 

3. dr. Pilisi Gábor r.ezredes, rendőrkapitány 

4. Kovács Béla vállalkozó 

5. Máté Péter önkormányzati tanácsadó 

6. Balogh László Szőlő-szem Civil Bűnmegelőzési Egyesület elnöke 

7. Karaszi Péter Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 

8. Sikabonyi Péter2 

9. Himpli Gábor3 

                                                           
2 Beillesztette: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 257/2015. (XI.25.) határozata 

3 Beillesztette: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 257/2015. (XI.25.) határozata 
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2. melléklet 
 

A Közbiztonsági Tanácsadó Testület feladatai 
 

 
1. Véleményezi a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

éves beszámolóját. 
2. Véleményezi a városi térfigyelő kamerarendszer működését, javaslatot tesz kamerák 

elhelyezésére vagy áthelyezésére. 
3. Állást foglal a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, közlekedésbiztonsági 

ügyekben. 
4. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó 

közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, 
aktualizálja a rövidtávú célokat. 

5. Kapcsolatot tart a Városi Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal és a Büntetésvégrehajtási Intézettel, a rend- és közbiztonság védelmére 
létrejött, a városban működő civil szervezetekkel bűnmegelőzési, közbiztonsági, 
közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban, és szükség szerint 
egyeztet a döntéseket megelőzően. 

6. A bűnmegelőzési, közbiztonsági közlekedésbiztonsági feladatok érdekében felveszi a 
kapcsolatot a közbiztonsági tevékenységet folytató vagyonvédelmi cégekkel, valamint 
közbiztonsági civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan 
tudják gyakorolni. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő 
társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat 
együttműködésének koordinálásában és 

7. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot 
tesz a feladatok ellátására. 

8. Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket a közbiztonság területén. 
 


