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13/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

 Kis Bálint, 

Mórocz Lajos,  

Pusztai Ádám, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter, jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  

 Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány 

D. Tóth Máté, körzeti megbízott 

Ramaszné Tóth Ibolya, elnök 

Török Attila, elnök 

Őzse Zoltán, elnök 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai 

Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 

elfogadott.  

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit módosítással javasol elfogadni, 

tekintettel, arra, hogy Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány úr, csak később tud megérkezni, 

kötelezettségei miatt.  
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Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

1.) Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója 

Előterjesztő: Török Attila, elnök 

 

2.) Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója 2014. évben végzett tevékenységről 

Előterjesztő: Ramaszné Tóth Ibolya, elnök 

 

3.) Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület beszámolója 

Előterjesztő: Őzse Zoltán, elnök 

 

4.) Rendőrségi beszámoló Kardoskút község biztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány  

 

5.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Zárt ülés 

1.) Kardoskút Községért kitüntetés odaítélése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

 

Lengyel György, polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

 69/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban támogattuk a Kardoskúti 

Faluszépítő és Turisztikai Egyesületet 350 000 ezer, azaz háromszázötvenezer forint 

összegben. A szerződés megkötése megtörtént, a támogatás át lett utalva az 

egyesületnek.  

 

 70/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban támogattuk a Kardoskúti Főnix 

Kulturális Egyesületet 230 000 ezer, azaz kettőszázharmincezer forint összegben. A 

szerződés megkötése megtörtént, a támogatás át lett utalva az egyesületnek. 
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 71/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban támogattuk a Kardoskút 

Községért Közalapítványt, 550 000 ezer, azaz ötszázötvenezer forint összegben. A 

szerződés megkötése megtörtént, a támogatás át lett utalva az egyesületnek.  

 

 76/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban jóváhagytuk a Házi 

segítségnyújtás szakmai programját. Alá lett írva az új szakmai program. 

 

 75/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban Krausz Istvánné házi gondozó 

közalkalmazottal tanulmányi szerződés kötöttünk szociális gondozó és ápoló OKJ-s 

képzettség megszerzése érdekében. A tanulmányi szerződés megkötése megtörtént, 

kedvezőbb feltételekkel, ugyanis a meghirdetett tanfolyam helyett egy másik 

tanfolyam indul. A képzési idő 12 hónap helyett 8 hónap és a képzési díj is 

kedvezőbb: 135 000 Ft képzési díjra és 30 000 Ft vizsgadíjra módosult.  

 

 92/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2014. évi átfogó értékelést. A 

Gyámhivatal által is elfogadásra került. 

 

 96/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a lakossági 

kezdeményezésnek megfelelően Flabélos gépet vásárolunk, ennek a beszerzése 

megtörtént.  

 

 97/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban kezdeményeztük a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnál, hogy gondoskodjon az alsó tagozat helyben történő 

ellátásáról. A határozatot továbbítottuk a KLIK felé.  

 

 93/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban meghatároztuk a Móra Ferenc 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár nyitvatartási idejét. Június elsejétől az új nyitva 

tartás szerint működik az intézmény, valamint a felújítás mellett is nyitva vannak, 

elérhetőek a szolgáltatások.  

 

 94/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban meghatároztuk a Móra Ferenc 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár épületében működő könyvtár nyitvatartási idejét 

is, mely szintén június elsejétől eszerint tart nyitva.  

 

 100/2015. (VI.10.) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az 

illetékességi területünkön lévő, összes, saját tulajdonban álló, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást 2015. 

szeptember 1-től nem vállalja. A határozatot továbbítottuk a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ felé.  
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Ennyiben kívántam szólni a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról. Ha 

valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. 

Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 69/2015. (IV.27.) sz. 

70/2015. (IV.27.) sz. 71/2015. (IV.27.) sz. 

76/2015. (IV.27.) sz. 75/2015. (IV.27.) sz. 

92/2015. (V.28.) sz. 96/2015. (V.28.) sz. 

97/2015. (V.28.) sz. 93/2015. (V.28.) sz. 

94/2015. (V.28.) sz. 100/2015. (VI.10.) sz. 

KT határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót és a két ülés eseményeiről 

szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója 

     

 Előadó:  Török Attila, elnök 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést 

tenni? 

Török Attila, elnök: Köszönöm szépen, nem.  

Varga Pál, alpolgármester: Meg szeretném köszönni magam és Képviselő-társaim nevében 

azt a munkát, amelyet a településért tesznek. Egyre sűrűbben látni a polgárőrséget délelőtt-

délután egyaránt, rendezvényeinken, temetéseken. Megbízható pontot jelentenek a település 

számára a közbiztonságot tekintve, hiszen már magának a járőrözésnek is visszatartó ereje 

lehet. Mérni ezt konkrét adatokkal nem tudjuk, de biztos vagyok benne, hogy hozzájárulnak a 

település biztonságához, a körzeti megbízottunkkal együtt. Egy kérdésem lenne, hogy a 2013-

as évhez képest felére csökkent a rendőrséggel való közös szolgálatok száma. Ennek mi az 

oka? 
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Török Attila, elnök: Ez a változás a szolgálatosztások miatt történt, hiszen a körzeti 

megbízottak más településre is be vannak osztva, így nem összeegyeztethető a közös 

szolgálat.  

Varga Pál, alpolgármester: Továbbá olvastam a beszámolóban, hogy két főt kitüntetésre 

terjesztettél elő. Nekik is gratulálunk és további jó egészséget és kitartást kívánok az 

egyesületnek a munkájához.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm én is a munkát és külön gratulálok a 

gazdálkodáshoz, valamint a pályázatokhoz is. Örömmel látom, hogy együttműködésben 

dolgoznak a helyi cégekkel, valamint a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, a Vadásztársasággal és 

a Rendőrséggel is. Úgy gondolom, ez összességében hozzájárul ahhoz, amiről híresek 

vagyunk, és reméljük ez minél tovább így marad, hogy Kardoskút Békés megyében az egyik 

legjobb közbiztonságot élvező települések egyike. Amennyiben nincs több kérdés, aki az 

előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Polgárőr 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

2. Napirendi pont: Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója 2014. évben végzett 

tevékenységről 

 

Előadó: Ramaszné Tóth Ibolya, elnök 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést 

tenni? 

Ramaszné Tóth Ibolya, elnök: Köszönöm szépen, annyi kiegészítést tennék, hogy 2014-ben 

volt 95 000 Ft fel nem használt összeg, ami visszautalásra került az önkormányzat részére. Ez 

tulajdonképpen azért történt, mert az adott évben felhasználásra nem kerülő összeget nem 

lehet továbbvinni a következő évi költségvetésbe.  
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Lengyel György polgármester: Köszönöm a beszámolót, amely teljes körű volt, konkrét 

számadatokkal és áttekinthető módon mutatta be az előző évi tevékenységét az egyesületnek. 

A helyi oktatási változások miatt újabb kihívások elé néz az alapítvány. Hálával tartozunk, 

azért, hogy a helyi ifjúság támogatása és a rájuk való odafigyelés mind sportolási, mind 

kulturális téren kiemelt figyelmet kap az alapítvány részéről. Egészséget és kitartást kívánok, 

hogy az elkövetkezendő időben is a helyi fiatalságot tudják támogatni. 

 Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért 

Közalapítvány beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

3. Napirendi pont: Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület beszámolója 

 

      Előadó:  Őzse Zoltán, elnök 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést 

tenni? 

Őzse Zoltán, elnök: Nem, csak köszönetet szeretnék mondani az eddigi támogatásért.  

 

Lengyel György polgármester: Nagy dolog történt Kardoskúton olyan tekintetben, hogy 

összeállt a színjátszó kör, valamint, hogy olyan komolyságúvá és szervezettségűvé vált, hogy 

egyesületté alakulhatott, amelynek külön feltételei vannak. Amennyiben lesz lehetőségünk, 

továbbra is támogatni fogjuk munkájukat, hogy a jövőben is folytatni tudja az egyesület ezt a 

példamutató és közösségkovácsoló tevékenységet. 

 

Mórocz Lajos, képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy a létszám stabilizálódott? 

 

Őzse Zoltán, elnök: Egyelőre úgy néz ki, hogy stabil létszámmal rendelkezünk.  
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót 

elfogadja, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

104/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Főnix 

Kulturális Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Török Attila elhagyja a termet. 

 

Lengyel György polgármester, tekintettel arra, hogy a következő napirendi pont a rendőrségi 

beszámoló, és Rendőrkapitány úr még nem érkezett meg, szünetet rendel el. 

 

 

4. Napirendi pont: Rendőrségi beszámoló Kardoskút község biztonsági helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

      Előadó:  Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány 

 

 

Lengyel György polgármester: Tisztelettel köszöntöm Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány 

urat, és D. Tóth Máté, körzeti megbízott urat, soros testületi ülésünkön. A napirendi ponttal 

kapcsolatos részletes előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. 

Rendőrkapitány úr, kíván-e hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Először is elnézést szeretnék kérni a késésért, 

köszönöm a türelmüket. Továbbá néhány szóval röviden ki szeretném egészíteni a 

beszámolót.  

Az írásos anyagból kiderül, hogy a statisztikai adatok szerint Kardoskút bűnmegelőzés és 

közbiztonság tekintetében kedvező helyzetben van. Gyakorlatilag a lényeges mutatókban 

csökkenés tapasztalható, ami a biztonság javulását jelenti. Rendkívül alacsony a regisztrált 

bűncselekmények száma, akár az elmúlt évekhez, akár más településekhez viszonyítva is. Ez 

ugyanakkor csak statisztika, ez akkor ér, valamit, ha összhangban van a településen élők 

véleményével és biztonságérzetével.  
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Véleményem szerint a rendőrség is kivette a részét ennek az eredménynek az elérésében, így 

engedjék meg, hogy kiemeljem az előterjesztésben is olvasható 19/24 néven futó közterületi 

programunkat. Ennek az értelmében, mind a 19 megyénkben 24 órás közterületi jelenlétet 

biztosítunk. Korábban ez a program, csak 5 megyét érintett, azokat, amelyek országos szinten 

a legproblémásabb területek közé tartoztak. A program lényege, hogy a meglévő létszámon 

felül további közterületi jelenlétet biztosítsunk az állományban lévő, illetve esetlegesen a 

készenlétben lévő rendőrökkel kiegészítve. A korábbi 5 megyében tapasztalható pozitív 

visszhangok és javuló statisztikai mutatók miatt kiterjesztették országos szintre a programot. 

A programot egy szemléletváltás is kísérte, mint intézkedési kultúraváltás, ami a zéró 

tolerancia elvét váltotta fel. Ez, úgy vettem észre, hogy pozitív előrelépést jelent a rendőrség 

és lakosok viszonyában is.  

Ezt szerettem volna még hozzáfűzni, ezen felül bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.  

Varga Pál, alpolgármester: Köszönöm szépen a színvonalas, minden részletre kiterjedő 

beszámolót. Gratulálok az eddig elvégzett munkájukhoz, Máténak külön köszönöm azt a 

munkát, amelyet a településünk biztonsága érdekében elvégez. A kérdésem az lenne, hogy 

van-e már valami tapasztalat azokon a településeken, ahol a térfigyelő kamerarendszert 

kihelyezték? Javultak-e ennek hatására a mutatók, történt-e már felderítés a rendszer 

segítségével, illetve, ha jól tudom, ez egy olyan központi rendszer, amelybe, csak önök, mint 

rendőrség, tud beletekinteni, az önkormányzatok nem, kivéve speciális eseteket. Pár 

észrevételt, tanácsot szívesen fogadunk, hiszen településünk most áll a kamerarendszer 

kiépítése előtt.  

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Még ez a rendszer sehol sem épült ki a térségünkben, 

folyamatban van. Szeretnénk, hogy a kiépítés úgy történjen, hogy a rendőrségnek közvetlen 

hozzáférése legyen, de ezt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, így már a közvetettnek is 

örülnénk, hiszen így lenne valódi bűnmegelőzési értéke a fejlesztésnek. Hozzátartozik a 

történethez, hogy 2013 novembere óta megszűnt az ügyelet a kapitányságokon, mert 

bevezették az egységes 112-es segélyhívót az Európai Unió előírásainak megfelelően. Először 

a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja gyűjtötte össze a 

beérkező hívásokat, viszont idén májustól két hívásfogadó központ épült ki az országban, 

Szombathelyen és Miskolcon. Ez az oka annak, hogy nincs állandó ügyelet a 

kapitányságokon.  

Összegzésképp elmondhatom, én támogatom a térfigyelő kamerarendszerek kiépítését és 

véleményem szerint fokozni fogja a bűnmegelőzést és nagyobb esélyt biztosít az elfogásra is.  

Mórocz Lajos, képviselő: A kérdésem arra vonatkozik, ami az előterjesztésben is szerepel, 

hogy együttműködési szerződés van a rendőrség és polgárőrség között. A mai polgárőr 

beszámoló kapcsán szóba került, hogy csökkent a polgárőrségnek a rendőrökkel való közös 

szolgálata. A kérdésem az lenne, hogy amikor másik településen lát el szolgálatot a rendőr, 

megoldható-e, hogy a helyi polgárőrrel közös szolgálatot lásson el? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Az együttműködést polgári törvény írja elő, aminek 

értelmében csak olyan polgárőr szervezetek láthatnak el közterületi feladatokat, amelyeknek 
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érvényes együttműködési szerződése van a rendőrséggel. Továbbá előírja, hogy minden 

polgárőr csak a saját területén láthat el szolgálati feladatot. Ez okozza azt a problémát, hogy a 

kisebb településeken, vagy, ahol kevés körzeti megbízott van, mint itt, hogy Máté egyedül 

van, nem viheti magával a környező településekre szolgálatba a polgárőrt. Sajnos ezt jogilag 

nem tudtuk megoldani. Azt megszervezni, szinte lehetetlen, hogy 2-3 órára helyi polgárőrt 

szerezzen a szolgálati időre. Ahol 3-4 körzeti megbízott van, ott meg lehet oldani. Ennek 

ellenére, úgy gondolom, kiválóan működik együtt a kardoskúti polgárőrség a rendőrséggel. 

Az utóbbi időben különösen aktívak, és ezt az áldozatos és hatékony munkát szeretnénk 

ezúton is megköszönni, ami hozzájárult a pozitív közbiztonsági statisztikákhoz. 

 

Mórocz Lajos, képviselő: Valamint lenne egy inkább kérésem, mint kérdésem, ugyanis 

hajnalban, mikor munkába megyek, látom, hogy teherautók vontatmánnyal száguldanak az 

Orosháza-Tótkomlós útvonal falun belüli szakaszán is. Ezt valahogy nem lehetne ellenőrizni, 

kontrollálni?  

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Ez ügyben folyamatos munkakapcsolatban vagyunk 

Polgármester úrral, hiszen ez egy állandó probléma. Mindenféleképpen megoldást találunk 

erre, ellenőrzéseket eddig is tartottunk, a jövőben is fogunk, illetve úgy gondolom, ha a 47-es 

főút felújítási munkálatai befejeződnek, akkor lényegesen tehermentesülni fog ez a szakasz.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: Időközben választ kaptam a felmerülő kérdéseimre, viszont azt 

szeretném még feltenni, hogy a 19/24 programmal kapcsolatban a megnövekedett személyi 

feladatok biztosítására megfelelő mennyiségű forrás áll rendelkezésükre? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Igen, havi keret van meghatározva, néhány esetben 

még teljesen fel sem tudjuk használni, de át lehet vinni egyik hónapról a másikra. A beosztás 

önkéntes alapon működik.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: A célkitűzéseknél szerepel, hogy a büntetőeljárások lefolytatása 

területén gyorsítást terveznek. A kérdésem az lenne, hogy ez az egység az országos 

összevetésben, hogy áll? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Ezeket a célkitűzéseket a Belügyminisztérium 

központilag határozta meg. A büntetőeljárások lefolytatására átlag 90 napot határoztak meg, 

szabálysértési eljárás lefolytatására pedig 25 napot. Mi ezt teljesítettük, az Orosházi 

Rendőrkapitányságon a szabálysértési eljárások lefolytatásának ideje átlagosan 14 nap volt. 

Ezúton szeretném azt is elmondani, hogy a 19 megyei és a fővárosi rendőrkapitányság közül a 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyerte el a „Kiváló” minősítést teljesítmény alapján. És 

engedjék meg, hogy arról is beszámoljak, hogy a rendőr-főkapitányság helyi szervezetei közül 

az Orosházi Rendőrkapitányság nyerte el a legmagasabb minősítést. 

 

Kis Bálint, képviselő: A lakosság részéről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, amelyben 

méltatták a körzeti megbízott munkáját, aki éjjel-nappal, a szolgálati idején kívül is elérhető 

és segítőkész.  
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Két kérdésem lenne: Hogy látja, Rendőrkapitány úr, a 112-es egységes segélyhívó 

bevezetésével a reakcióidő javult vagy romlott, illetve mi az alapja a rotációnak, miszerint a 

körzeti megbízottak más-más területen látnak el szolgálatot? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: A 112-es call center európai uniós elvárás, ezért kellett 

bevezetni. Másrészt olyan szempontból is hasznos volt, hogy a rendőrségre érkező hívások 

80%-a rosszindulatú és valótlan bejelentés. A hívásközpontokban ülő kollegák kiszűrik ezeket 

a fals hívásokat és csak a valós és tényleges rendőri intézkedést igénylő segélyhívások jutnak 

el hozzánk. Egyébként a reakcióidő rendkívül gyors, hiszen a bejelentést rögtön számítógépen 

veszik fel, amely adatokat egy időben megkapja az illetékes helyi rendőrkapitányság is. Itt 

kerül elő a tevékenységirányítási központ fontossága, hiszen ők látják megyei szinten a 

szolgálatban lévő kollegák helyzetét, így a legközelebbi járőrautót rögtön tudják is küldeni.  

A rotáció alapja, hogy amikor a helyi körzeti megbízott nincs szolgálatban, tehát pihenőn van, 

akkor biztosítanunk kell mást, hogy ne legyen a település egyetlen napra se rendőr nélkül. 

Megpróbáljuk így folyamatosan lefedni a három települést, ahogy a többi környező település 

is teszi.  

 

Kis Bálint, képviselő: Laikusként én úgy gondolom, hogy valahol nagy előnye van a 

helyismeretnek, hiszen a térségben dolgozó körzeti megbízott már előzetes ismeretekkel 

rendelkezhet a helyi problémák tekintetében, míg a legközelebbi járőr kocsiban tartózkodó 

rendőrök nem feltétlen rendelkeznek ilyen felkészültséggel. A rotáció mögött ilyen szándékot 

gondoltam, hogy a körzeti megbízottak, minél több helyismeretet szerezzenek a térségben.  

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Ez így van, nagyon fontos a személy-, és helyismeret is 

és ilyen vetülete is van a helycserének, de alapvetően az, hogy ne maradjon a település egy 

napra se rendőr nélkül.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Nagyon örülök, mikor olyan bűnügyi cselekményeket 

tartalmazó táblát nézek, ami szinte teljesen nullával van tele. Ami engem mégis érdekelne a 

táblázatban található sok nulla közül, hogy a kábítószerrel való visszaélés Kardoskúton 2013-

ban még 2, viszont 2014-ben már 0. A kapitányság működési területére is jellemző-e az ezzel 

kapcsolatos visszaesés a statisztikában, vagy esetleg van-e okunk tartani ettől a problémától? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Annyit szeretnék pontosítani, hogy ezek a kiemelten 

kezelt bűncselekmények központilag lettek meghatározva, mert ezekre a mutatókra kell 

kiemelten odafigyelni, ez befolyásolja elsősorban a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A 

visszaélés kábítószerrel kifejezés alatt a terjesztőket tartalmazza ez a táblázat, nem a 

fogyasztókat. Nekünk a terjesztőket célunk elfogni, illetve nyilvánvalóan ezzel a fogyasztást 

is csökkenteni tudjuk időlegesen.  

Megjegyezném, hogy a klasszikus drogok visszaszorulóban vannak, egyre inkább a dizájner 

drogok vannak elterjedőben, amelyek rendkívül veszélyesek, ismeretlen összetételűek és 

eredetűek.  
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Varga Pál, alpolgármester: Összességében a kapitányság területén, a droghasználat terén 

stagnáló, javuló, esetleg romló tendenciát figyelhetünk meg? 

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: 2013 szeptemberében volt egy mélypont, ami 

aggodalomra adott okot, de szerencsére ez csak időszakos volt. Azóta lecsökkent a 

drogfogyasztók száma, amit az egészségügyi adatok is alátámasztanak.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Ez megnyugtató, köszönöm szépen a válaszát.  

 

Lengyel György polgármester: Annyi kiegészítést tennék, hogy valóban problémát jelent a 

településen a forgalom megnövekedése, amely gyorshajtással is párosul sok esetben. Ez 

ügyben felvettem a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Gyakorlatilag azonnali 

intézkedéseket láttunk. Reméljük mindemellett, hogy a 47-es főút befejezése után valóban 

változás következik be.  

A 19/24-es programmal kapcsolatban, elmondhatom, hogy heti rendszerességgel találkozom a 

rendőr kollégákkal, D. Tóth Mátéval folyamatosan egyeztetünk, és a pusztaföldvári és 

csanádapácai körzeti megbízottak jelenléte is növeli falunk biztonságát. Ugyanezt a pozitív 

visszajelzést tapasztalom a Vadásztársaság, valamint a természetvédelmi őrszolgálattól is.  

Rendőrkapitány úr tájékoztatója után, kérdezem, D. Tóth Máté, körzeti megbízottat, hogy 

kíván-e kiegészítést tenni?  

D. Tóth Máté, körzeti megbízott: Köszönöm nem.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük a munkájukat és bízom benne, hogy ez a 

tendencia megmarad Kardoskúton. 

Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Kardoskút község 

biztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György polgármester: Annyi kiegészítést tennék, hogy a a rendőrség feladata a 

megelőzés, prevenció is, így a helyi újságban, a Kardoskúti Hírmondóban felületet biztosítunk 
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a rendőrség számára, amivel fogunk is élni, hogy minél részletesebb tájékoztatást kapjon a 

lakosság az aktuális problémákról.  

 

Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Ha erre van igény, akkor jelezzék megjelenés előtt, és 

természetesen hozzájárulunk és segítjük az információközlést és a tájékoztatást.  

 

Dr. Czecher Péter és D. Tóth Máté elhagyja a termet. 

 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat 

 

Lengyel György polgármester: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó 

pályázatról kell döntenünk. A költségvetés meghatározásakor 300 000 ezer forint saját forrás 

biztosításáról már döntöttünk, így összesen 600 000 ezer forintos pályázatot tudunk 

benyújtani, aminek a határideje június 29. hétfő. Tudjuk jól, hogy szükség van rá, hiszen a 

könyvtár felújításnak vannak mellékköltségei is.  

 

Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

pályázatot nyújt be, Kardoskút Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. évi (II.27.) önkormányzati rendeletének 10. 

§-ban meghatározott 300.000 Ft összegű saját forrás 

biztosításával.  
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2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

pályázat benyújtására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. június 29.  

 

Mátrai Mihály megbízásának meghosszabbítása 

 

Lengyel György polgármester: A márciusi soros testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy 

a Móra Ferenc Művelődési Ház udvarán történő térkő burkolat elkészítéséhez, amely a 

START közfoglalkoztatás program keretén belül valósul meg, annak szakmai jelenlét 

biztosításához Mátrai Mihályt, kardoskúti lakost bíztuk meg 3 hónap munkaidőre, ami június 

végén fog letelni. Jelenleg arról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Testületet, hogy a 

munkatervben meghatározott ütem szerint haladnak a munkálatok. A kitűzött célunk, hogy 

Falunapra készüljön el a belső rész elsőként, ezt követően folytatódik a további kivitelezés. 

Tapasztalataim alapján annyit tudok mondani, hogy szemmel látható, hogy szépen és műszaki 

szempontból is megfelelően készül a térburkolat. Már a munka elején Mátrai Mihály úr 

észrevette a korábbi problémákat a kivitelezés során, amiket kiküszöböltek, velem egyeztetve 

javították a hibákat. Így kijelenthetem, hogy úgy tűnik, érdemes volt, egy szakértőt megbízni, 

hogy koordinálja a munkát. Mátrai Mihály úr minden reggel fél nyolc előtt megérkezett és 

mindennap végig dolgozott, napi nyolc órában, nem tapasztaltam semmilyen jellegű 

hiányosságot. Támogatom, hogy megbízzuk még egyszer ennyi időszakra Mátrai urat, mert 

így biztosíthatjuk a kivitelezés műszaki feltételeit.  Szem előtt kell tartanunk, hogy valóban 

időtálló és megfelelő eredménye legyen a közmunkaprogramban létrehozott értéknek.  

Továbbá vázolni szeretném a lehetőségeinket. Több feladatunk is van még, amit az idei 

költségvetésben terveztünk, mint rendezvénykonyha kialakítása a művelődési ház udvarán, az 

ezzel kapcsolatos dokumentációk elkészültek, az egyeztetések folyamatban vannak, a 

kivitelezést a Falunap utáni időszakra terveztük. Továbbá tervben van a temető bejárójának az 

elkészítése, parkoló kialakítása. Azt még nem látom előre, hogy a művelődési ház udvarának 

burkolása és a Petőfi utcai járdaszakasz felújítása milyen ütemben fog haladni a jövőben, 

ennek függvényében az előbb említett felújításokat a jövő évi költségvetés terhére is 

átütemezhetjük.  

Összegezve, az a véleményem, hogy a Mátrai úr szaktudására a jövőben is szükségünk van, 

viszont tisztában kell lennünk az anyagi lehetőségeinkkel is, és mérlegelnünk kell, hogy 

célunk a közmunkaprogram sikeres megvalósulása. Így javaslom Mátrai úr megbízásának 

meghosszabbítását 3 hónappal. Valamint szeretném megosztani a Tisztelt Képviselő-

testülettel, hogy márciusban, mikor felvettük a kapcsolatot Mátrai Mihállyal, akkor 100 000 

Ft/hó megbízási díjban egyeztünk meg. A szerződéskötés és az első havi megbízási díj 

megérkezését követően, viszont kiderült, hogy félreértés történt, mert mi bruttó összegben, 

míg ő nettó összegben értette az előbb említett bért. Megígértem neki, hogy amennyiben 

meghosszabbítjuk a szerződését, akkor én a Képviselő-testület elé fogom vinni ezt az ügyet. 

Így két dologban kell döntenünk, hogy kívánjuk-e a továbbiakban is megbízni, mennyi időre 

és milyen feltételek mellett?  
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Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Mindennap látom a munka menetét, határozottan 

jobban, szervezettebben megy a kivitelezés, mióta Mátrai úr ott van.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Csak megerősíteni tudom, amit Polgármester úr elmondott. Ha 

már egyszer belekezdtünk egy ekkora volumenű munkába a START közmunkaprogram 

keretében, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a munkások eltérő szakmai képzettséggel 

rendelkeznek, nem feltétlen van korábbi tapasztalatuk ilyen téren, ezért feltétlen szükséges 

egy ilyen irányú szakképzettséggel rendelkező vezető. Szerintem is 3 hónappal hosszabbítsuk 

meg a szerződését. A munkájával én maximálisan meg vagyok elégedve.  

 

Lengyel György polgármester: Tudnunk kell, hogy minőségi értéket szeretnénk teremteni, 

amelynek hosszútávon is időtállónak kell lennie.  

 

Kis Bálint, képviselő: Támogatom mindenképpen, hogy megfelelő szakmai irányító végezze 

a munkát. Közben felmerült bennem, hogy korábban a járdánál a műszaki ellenőrzés 

mennyibe került? 

 

Lengyel György polgármester: Egyszeri 120 000 forint megbízási díj, ha jól emlékszem. 

Tulajdonképpen az a cég műszaki ellenőri feladatokat látott el, míg Mátrai úr mindennap a 

kivitelezésben vesz részt, mindemellett műszakilag koordinálja a feladatokat, ezért nem 

bíztunk meg most külső műszaki ellenőrt.  

 

Kis Bálint, képviselő: Pontosan ezért kérdeztem, hogy összehasonlítási alapunk legyen. Így 

reálisan tudunk mérlegelni, mi az a juttatás, ami elfogadható számunkra, azért, hogy minőségi 

és időtálló munkát kapjunk.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: 3 hónapra bízzuk meg és havi bruttó 140 000 forint megbízási 

díjat javaslok.  

 

Lengyel György polgármester: Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsossal is egyeztettem, 

és ez nem fogja gyakorlatilag terhelni a költségvetési tartalékunkat, mivel nem biztos, hogy 

minden teljesülni fog az idén a költségvetésben tervezettekhez képest, átcsoportosításra lesz 

szükség az augusztusi felülvizsgálatkor.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Teljes mértékben egyetértek Mátrai úr további alkalmazásával. 

Viszont azzal kapcsolatban aggályaim vannak, hogy ez a rész Falunapra teljes mértékben el 

fog készülni. Napról napra szemmel követem a kivitelezést, látszik, hogy sok teendő van még. 

Nem lehetne-e átcsoportosítani a járdaépítésről munkaerőt a művelődési ház udvarára a 

térburkolás meggyorsítása végett?  

 

Lengyel György polgármester: Van lehetőségünk átcsoportosításra, viszont a Petőfi utcai 

járdafelújítás befejezésének határideje július 30. Az ütemtervet nagyon szigorúan ellenőrzik, 

mint a héten, szerdán is volt egy ellenőrzés, ahol mindent rendben találtak. Annyit tudtunk 
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tenni az ütemesebb tempó érdekében, hogy az egyik közfoglalkoztatott úrnak van affinitása a 

kőműves munkákhoz, ő most gyakorlatilag párhuzamosan dolgozik Mátrai úrral. 

Mindenképpen az a cél, hogy a rendezvénykonyha és környéke megközelíthető legyen.  

 

Kis Bálint, képviselő: Támogatom a Pusztai Ádám, képviselőtársam által javasolt megbízási 

feltételeket.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett 

határozati javaslatot elfogadja az elhangzott bruttó 140.000 Ft bérrel, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Község Könyvtár udvarának térburkolási 

munkáinak végzésével és szakmai vezetésével  

2015. július 1. és 2015. szeptember 30. közötti 

időszakra vonatkozóan havi bruttó 140.000.-Ft; 

azaz: egyszáznegyvenezer forint összegben 

megbízza Mátrai Mihályt a 2015. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel 

György polgármestert az szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat 

Lengyel György polgármester: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban előző 

testületi ülésünkön árajánlatokat láthattunk. Akkor úgy döntöttünk Kis Bálint, képviselő úr 

javaslatára, hogy teljességi nyilatkozatot kérünk a kivitelező cégtől, illetve időközben a 

részletes tervdokumentáció is megérkezett. A szerződést előkészítettük, hogy, amennyiben a 

testület úgy dönt, hogy elfogadjuk az ajánlatot, megkezdődhessen a kivitelezés első fázisa.  

 

Ezzel kapcsolatos kérdés, további észrevétel van-e? Amennyiben nincs, az előterjesztett 

határozati javaslatot elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 



16 
 

108/2015. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a közbiztonság növelését szolgáló 

önkormányzati fejlesztések támogatására elnyert 

pályázat megvalósítása céljából a beérkezett 

árajánlatok értékelését követően úgy dönt, hogy  

 

1. a térfigyelő rendszer telepítésével kapcsolatos 

munkálatokkal megbízza a WBS Rendszerház Kft-t 

(6500 Baja, Neumann J. u 1/A. adószám: 13863027-

2-03) bruttó 3.227 429 Ft értékben, 

 

2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

2015. évi falunap programja 

 

Lengyel György polgármester: Előző testületi ülésen Terjékné Kaposi Andrea, művelődési 

ház igazgató, tájékoztatott minket a falunapi előkészületek aktuális állásáról, és mi kértük, 

hogy a mai ülésünkre véglegesítse a programot, amelyet a Képviselő-testület írásban 

megkapott. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel merült-e fel? 

 

Kis Bálint, képviselő: Szeretném kérni, hogy a honlapon legyen lehetősége tájékozódni a 

lakosságnak és érdeklődőknek a főzőverseny és kispályás futball jelentkezési feltételeiről.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Természetesen, illetve ezeket az információkat akár a 

plakáton is feltüntethetem. Módosítás az előző évekhez képest, hogy nem csak pörkölttel, 

hanem bármilyen étellel lehet nevezni.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: A focival kapcsolatban, még lehet nevezni további csapatoknak is 

a meglévők mellé, viszont azzal kalkulálni kell, hogy akár két plusz csapat is időben 

módosítani fogja a tervezetet.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Jelenleg 8 csapat van, kalkulálunk a változásokkal. 

Előzetes nevezéshez kötjük a jelentkezést, így tudjuk majd, mennyi időt vesz igénybe.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást, illetve szeretném kérni, 

hogy legkésőbb a jövő hét elejéig történjen meg a közzététele a programnak, mind a faluban, 

mind a honlapon is.  
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Kérdezem a Képviselő-testületet, illetve a meghívottakat, hogy bárkinek további bejelentése 

van-e a nyílt ülés keretén belül?  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Szeretném jelezni, hogy lakossági észrevétel érkezett a Mázsaház 

állapotával kapcsolatban. Az épület rossz állapotban van, meszelésre, karbantartásra szorul.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételt, nem látom akadályát annak, hogy 

tatarozásra, meszelésre kerüljön sor. A hitelesítés kora tavasszal történt meg.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Javaslom kitenni a hitelesítés másolatát a Mázsaházban is. 

Örömmel halljuk, hogy vannak szállítások a faluban, még, ha kevés is.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: Én az iskolával kapcsolatban szeretnék érdeklődni, vannak-e újabb 

információk az előző testületi ülésen meghozott döntéssel kapcsolatban? 

 

Lengyel György polgármester: Megköszönték a tájékoztatást, további információt nem 

kaptunk. Egyelőre, ami fontos és ezzel kapcsolatos, hogy jövő héttől kéthetes tábor kerül 

megrendezésre, melynek az iskolánk ad otthont. Ennek keretében lesz öko-, zeneművészeti-, 

és kézműves tábor, melyre hetente több mint 100 gyermeket várunk. Hangverseny is lesz, 

amelyre szeretettel várjuk Kardoskút lakóit is. A rendezvényhez lehetőségeinkhez mérten 

biztosítjuk a feltételeket, pályázati pénzből történik a finanszírozás.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: Fokozottan foglalkozni kell a balesetveszélyes tényezők 

megszüntetésével, mint a kapcsolószekrény biztosítása, lakattal elzárása.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Ülésünk előtt kaptam az üzenetet Orosz László igazgató úrtól, 

hogy biztonságtechnikai szakemberrel bejárást tartottak a területen, megfelelőnek találtak, 

ami hiányosság, azt egy listában összefoglalta. A hangverseny részleteiről megkaptam a 

plakátot, ezt közzé fogom tenni a honlapon is.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket, ezekről mindenféleképp 

gondoskodni fogunk.  

 

Kis Bálint, képviselő: Még egy észrevételem lenne a Petőfi utcai járdával kapcsolatban, 

amelyet felújítottunk. Ezzel egy gond van, hogy benövi a gaz. Érdemes erre odafigyelni, 

hiszen szépen megtörtént a kivitelezés.  

 

Lengyel György polgármester: Ezt a kérést a korábbiakban is továbbítottuk az illetékesek 

felé, most is meg fog történni, hiszen ajánlatos rendben tartani a valóban jó minőségű 

járdánkat.  
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Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a 

nyílt ülést 17,30 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a 

munkát. 

K.m.f. 

Lengyel György             dr. Lipták Péter  

   polgármester                 jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Pusztai Ádám              Kis Bálint 

  képviselő                           képviselő  


