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Máté Gábor polgármester: Szeretettel köszöntöm Csengele Község képviselő-testületét,
Pusztaszer képviselő-testületét, meghívottainkat. Megállapítom, hogy a pusztaszeri képviselőtestület hét fő jelenlétével, teljes létszámmal határozatképes. Évente egy alkalommal szoktunk egy
közös testületi ülést szervezni, ha már a törvények úgy rendelkeztek, hogy a hivatalt együtt kell
üzemeltetnünk. Szerencsére ez az üzemeltetés a kezdeti kisebb zökkenők, amik nem rajtunk
múltak és a mostani időnként jelentkező zökkenők ellenére a kapcsolatunk teljesen gyümölcsöző
és komolyabb problémák nélkül zajlik. Azt gondolom nagyon jó időnként egymással is közvetlen
kapcsolatba kerülni. Mivel ez egy különleges helyzet, ezért az a javaslatom, hogy haladjunk a két
testületi ülésnek a napirendi pontjaival egymás után, úgy hogy megtárgyaljuk először az első
napirendi pontot, egyik másik képviselő-testület aztán a másodikat. Vannak átfedések, ugyanis és
ez azt eredményezné, hogy Csengele első napirendi pontja az egészségügyi ellátással kapcsolatos
téma, ezzel indítanánk. Utána jönne a pusztaszeri első, ami egyben a csengelei második napirendi
pont is, ami a rendőrkapitányság beszámolója. Utána én úgy próbáltam szervezni, hogy a
katasztrófavédelem is együtt számoljon itt be a két testületnek, de egy öt perccel ezelőtti
információm, hogy a katasztrófavédelem beszámolója már megtörtént Csengelén, de nem baj.
Gondolom hogy ez nem akkora probléma. Utána következne szintén egy közös napirendi pontunk a
jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. Ezt követően van még néhány
napirendi pont, pusztaszer vonatkozásában van egy pályázati saját forrásvállalás, egy nagyon rövid
történet, meg nálunk minden alkalommal van polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti
eseményekről, illetve kérdések, bejelentések napirend. Nem tudom Csengele részéről van-e
hozzáfűznivaló? Én most fölolvasnám a pusztaszeri napirendi pontokat, amit aztán a pusztaszeri
képviselő-testület, ha úgy látja, elfogad, vagy pedig még kiegészítéseket tehet hozzá. utána
kérném Kormányos Sándor polgármester urat, hogy ő is fölolvassa a naprendi pontokat, azt pedig
ti elfogadjátok.
Kormányos Sándor polgármester: Elsősorban nagyon szépen köszönjük a meghívást, és
köszönjük, hogy itt lehetünk. Fölváltva szeretnénk a későbbiek során is így folytatni, hogy
egymáshoz elmegyünk. Az egyértelműen látszik, hogy a konstruktív munkához egyértelműen
szükség van arra, hogy mi együtt leüljünk, és együtt dolgozzunk. Amit elmondtál Gábor, nekünk
tökéletesen megfelel, hogy addig a napirendi pontokkal együtt haladnánk, amíg összefűződnek a
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dolgok viszont nekünk van egy zárt ülésünk is, illetve vannak olyan, hogy mondtad, hogy tudtok
helyet biztosítani nekünk, ahol külön tudnánk vonulni és meg tudnánk beszélni a testülettel, mert
mi egy tényleges testületi üléssel készültünk.
Máté Gábor polgármester: Mi átmegyünk a polgármesteri irodába, mert nekünk is van egy zárt
üléses témánk, ez most fog majd bejönni a rendszerbe, amikor fölolvasom a napirendi pontokat. Mi
akkor átvonulunk a polgármesteri szobába, ti pedig a zárt ülést itt meg tudjátok tartani.
Kormányos Sándor polgármester: Ez tökéletes lesz nekünk.
Máté Gábor polgármester: Még előtte annyit mondanék, hogy a képviselő-testületünk
összetételében az előző közös testületi ülésünk óta változás történt ezért szeretném Ocskó László
személyében bemutatni az új képviselőnket. Laci a Magyar Gábor helyére került, mert a Gábor
olyan helyzet alakult, hogy a törvény által nem lehetett tovább képviselője az
önkormányzatunknak. Akkor felolvasnám a pusztaszeri napirendi pontokat. Első napirendi pont,
kistelek
rendőrkapitányság
beszámolója,
második
napirendi
pont,
Csongrád
megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság szegedi katasztrófavédelmi kirendeltségének beszámolója.
Harmadik napirendi pont jegyzői beszámoló a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
és aztán saját forrás vállalása a feladatellátást szolgáltató fejlesztések támogatására kiírt
pályázatra. Ötödik napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak
eseményeiről. Hatodik pont, kérdések, bejelentések és zárt ülés keretében a zárt ülés napirendi
pontja pedig a lakásbérleti szerződés a Harkai féle ingatlannal kapcsolatban. Egyéb napirendi
pontra van-e pusztaszer részéről javaslat? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
23/2017.(IV.27.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva
1.)

A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és
közbiztonságának 2016. évi helyzetéről
2.)
A
Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentése
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Folytatólagos önálló ülés keretében tárgyalva
4.) Saját forrás vállalása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton
5.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
6.) Kérdések, bejelentések
Zárt ülésen tárgyalva: Őzi Sándor lakásbérleti kérelme
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
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2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár
Máté Gábor polgármester: Átadom a szót polgármester úrnak.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Csengele Községi Önkormányzat
képviselő-testület közös ülésének napirendi pontjai. Az első napirendi pont, a kisteleki
rendőrkapitányság beszámolója Csengele község közrendjének és közbiztonságának 2016 évi
helyzetéről. A második napirendi pont, Csongrád Megyei Katasztrófavédelem szegedi
katasztrófavédelmi kirendeltségének 2016 évi beszámolójának jelentése. Harmadik napirendi pont
a kistelek térségi egészségügyi központ nonprofit kft 2017 évi költségvetés és finanszírozási igény
bemutatása és a negyedik a jegyző úr beszámolója a Csengele közös önkormányzat hivatali
működéséről. Utána pedig mi zárt ülésre szeretnénk elvonulni, ennek keretében gyermekvédelmi
támogatási kérelmek elbírálása, iparűzési mentességi kérelem illetve az egyéb hozzászólások
kerülnének előterjesztésre. Nyílt ülés keretében tárgyalnánk az önköltség számítási szabályzatot,
vagyonrendelet módosítását, 2016. évi előirányzat módosítását, éves összefoglaló jelentés
Csengele község 2016 évi belső ellenőrzéséről, illetve a polgármester beszámolója a két ülés
közötti időszakról. Kérdésem hozzátok, hogy egyetértetek-e a napirendi pontokkal? Aki egyetért a
napirendi pontokkal, az kérem kézfelnyújtással, szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag
elfogadtuk a napirendi pontokat. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Akkor én rosszul mondtam a Zsolték beszámolója a harmadik lesz.
Kormányos Sándor polgármester: Itt nekem a harmadik napirendi pont, de fent áll a lehetőség,
hogy cseréljünk. Javaslom a kisteleki térségi egészségügyi központ nonprofit kft-nek a
beszámolóját első napirendi pontként.
Nagy Zsolt: Szeretettel köszöntök mindenkit. Először is szeretném megköszönni a meghívást,
tekintve azt, hogy nem csak a polgármestereket, hanem a képviselőket is érdekli és foglalkoztatja
az egészségügynek a helyzete, érdekli és foglalkoztatja az alapellátáson belül a központi orvosi
ügyeletnek a kérdése és a járó beteg szakellátáson belül, pedig a kisteleki szakellátó intézetnek a
működése. Hozzáteszem, nem csak érdekli önöket, hanem támogatják is ezt a rendszert,
tekintettel arra, hogy ebben a rendszerben duális finanszírozás van. Van egy központi OEP által
adott finanszírozás forma a másik, pedig a képviselő-testületek által megszavazott támogatás, ami
évről évre egy fajta előterjesztéssel nyújtok be a képviselő-testületeknek. Most is január 20-án
elkészült a részletes előterjesztés, ami tartalmazza azokat az információkat, adatokat, ami
rendelkezésükre áll a 2016-os évről és előre vetíti a 2017-es és költségvetését. Ebben az
intézményben 2010 óta vagyunk, azóta nyolc új szakrendelést sikerült elindítani, ami azért nagyon
fontos és lényeges, mert nyolc olyan szakterület van, amiért nem kell a lakosoknak bemenni
Szegedre igénybe venni a szolgáltatás adott esetben több hónapos várakozási idővel, hanem itt
helyben a kistelei rendelőintézetben veszik igénybe a szolgáltatást. Jelen esetben a járó beteg
szakellátásról beszélek. A forgalmunk úgy alakul egyébként, hogy gyakorlatilag 4 és 8 ezer fő
között fordul meg, attól függően milyen hónapot vizsgálunk a rendelőintézetben a
szakrendeléseken beteg. A műszerezettség, mint eszköz műszer folyamatosan javul, jelen esetben
is egy komoly 300 milliós pályázat beadása van folyamatban, ami további eszközök, műszerek
beszerzésére ad lehetőséget. Ami nagyon komoly probléma és még Kisteleken is érezzük az orvos
hiány. Olyan szintű az orvos hiány, hogy volt olyan szakterület ahová 2-3 hónapon keresztül nem
találtunk orvost, és itt Szegedtől 20 km-re is gyakorlatilag olyan hiány szakmák vannak, ahová
szinte lehetetlen elcsábítani a régi díjtételekkel, ez alatt a 3500-4500 forintos díjtételt értem
óránként. Az orvosok is elfutottak abba az irányba, hogy 8-10 ezer forintos órabéreket kérnek el,
mert tudják és látják, hogy nincs megfelelő orvos a szakterületen. Én ezt nagy büszkén mondom
és talán a tizenhárom éves egyetemi oktatói múltamnak, ismeretségemnek tudom be, hogy
gyakorlatilag tudok biztosítani ennyi orvost a rendszerbe, és ki tudom őket csábítani Kistelekre. Az
orvosi ügyelet munkájával kapcsolatosan azért beszélek nagyon szívesen, mert úgy Pusztaszeren,
mint Csengelén olyan orvosok dolgoznak, akik aktívan közreműködnek nem csak az orvosi ügyelet
munkájában, hanem a járó beteg szakellátó intézet munkájában is és maximálisan támogatják ezt
a rendszert, mert látják, ennek a létjogosultságát és ennek az értelmét, szakmai tartalmat. Mindig
el szoktam mondani, hogy igen, amikor 50-60 beteg ott ül a rendelőben és szólnak az orvosnak,
hogy ki kell menni egy beteghez, mert van egy sürgőseset, akkor gyakorlatilag nekik ott kell
hagyni a rendelést és az 50-60 beteg, mondjuk egy influenzás időszakban tovább, várakozik adott
esetben egy, másfél órán keresztül. Nem beszélve, ha az orvos kimegy a helyszínre nem biztos,
hogy van a kocsijában EKG, defibrillátor, nem biztos, hogy van annyi életmentő gyógyszer az
autójában, és ráadásul egyedül van. Az életmentés az országos mentőszolgálatnál soha nem
egyszemélyes feladat, ott mindig legalább két főnek tehát négy kéznek az együttes munkája
szükséges. Továbbá azt is el kell mondanom, hogy az háziorvosoknak van 15 óra rendelési idejük
és van 25 óra rendelkezésre állási idejük egy héten belül. Az esetben, ha a 25 órában nem elérhető
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az orvos, akkor ez a központi orvosi ügyelet, a nappali ügyelet ki tud menni el, tudja látni a
pácienseket főleg sürgőssége esetekben, de alapesetekben is megállják a helyüket. Ez az a terület
ahová még nehezebb orvost találni, főleg annyi pénzért, mint amennyit mi fizetünk. Vannak,
érveim meg vannak barátságaim, ami alapján tudjuk működtetni ebben a formában és ezért nem
is változtattam az idei évre a támogatási igényünket, de ezek az érvek már kezdenek gyengék
lenni. Példát szeretnék mondani, jelen esetben 2400 forint az óradíj az alapellátásban számla
alapján, tőlünk 16 km-re lévő Kiskunmajsán 3100 forint, bent Szegeden, 3500, Szentesen 50007000 forint, függően attól, hogy éjszakáról van szó vagy hétvégéről, van szó. Ennek ellenére mi a
24 órás központi orvosi ügyeletet tudjuk kiállítani, hozzá kell, tegyem, van egy-két háziorvos, aki
aktívan közreműködik és besegít, amikor problémánk van, gondunk van. Amikor átvettem az
intézetet akkor 24 szakorvos dolgozott az intézetben, jelen esetben 42. Addig, amíg Szegeden, ott
is működtetek rendelőintézetet, míg ott négy és fél hónap az előjegyzési idő ultrahang vizsgálatra,
addig egy héten belül tudunk időpontot adni a kisteleki rendelőintézetben. Háromhavonta
összehívom a háziorvosokat egy partnerségi találkozóra, ahol megbeszéljük az aktuális
problémákat, segítve egymás munkáját egyébként, ami megint csak egyedülálló. Varga Albert
professzor úr mondta azt, amikor kijött egy ilyen partnerségi találkozóra előadást tartani, hogy a
kisteleki kistérségnek a betegei el vannak kényeztetve. Nem is tudják azt, hogy mit jelent egyes
vizsgálatokra, van, amelyikre nyolc és fél hónapot kell várni Szegeden. Ezeket, a várakozási időket
igazából a betegek és háziorvosok tudják értékelni, hogy nekik nem kell várakozni az
alapvizsgálatokra, hanem nagyon rövid időn belül és sokkal rövidebb időn belül, mint Szegeden
meg tudják kapni, igénybe tudják venni ezeket, a szolgáltatásokat. Jelen esetben 42 szakorvos
dolgozik az intézetben, és 12 főorvos van, az ügyeleti ellátással van szerződésük és eddig zökkenő
mentesen működött az ügyeleti ellátás és a járó beteg szakellátás is. Hála ezért önöknek, akik
támogatják a mi munkánkat, hála a háziorvosoknak, akik szintén támogatják még anyagilag is
központi orvosi ügyeletnek a működését. Szeretnék még mondani néhány számot, Csengele
esetében az ügyeleti ellátásnál a beteg lakásán 52 esetben történt ellátás, bent a rendelőben, 319
esetben. Ez az orvosi ügyelten igénybe vett esetek száma. Pusztaszer esetében 48 esetben történt
helyszíni ellátás, és 253 esetben vette igénybe az ügyeleti ellátást pusztaszeri lakos. Jelen esetben
az intézetünk folyamatosan megfelel minden működési feltételnek, folyamatosan van ANTSZ
ellenőrzésünk, ezeken mindig átmegyünk. Ami pluszt mi még adunk, azt szerintem önök nap, mint
nap érzik, működik itt egy efi iroda, aminek az a célja, hogy kijárjon, szervezzen programokat és
egészségügyi szűréseket. Kint a helyszínen a lakosok közelebb jutnak az egészségügyi szolgáltatás
lehetőségéhez. Szervezünk egyéb szabadidős és sport programokat is, ez mind egy nagyon
áldozatos munkával egy mellettem dolgozó kis csapat végzi. Hatalmas szervezési feladatokat
látnak el egy-egy program megszervezésével. A beteg klubjainkat is jelentős számban veszik
igénybe a pusztaszeri és csengelei betegek is. Összességében sikeresnek érzem azt a
tevékenységet, amit 2010-ben elkezdtünk elsősorban a számok alapján, figyelembe véve az összes
körülményt, főleg, azt hogy szédületes orvos hiány van. A megyében három olyan rendelőintézet
van, ami önkormányzati irányítás alatt működik, Mórahalom, Kistelek illetve Csongrád. Jelen
esetben Kistelek a számai alapján sikeres szakorvosi és ügyeleti munkát végez. Az ügyeletnél
mindig el szoktam mondani, hogy Kisteleken, az hogy van 24 órás orvosi ügyelt értékessé, teszi a
praxisokat, aki ide jön egészen másképp áll hozzá. Nem tudtuk volna betölteni a Szurgent doktor
praxisát, ha nincsen központi orvosi ügyelet. Kizárólag ezzel a feltétellel vállalta el a doktor nő egy
négy hónapos tárgyalás után, ez idő alatt körülbelül harminc orvossal tárgyaltam, és végül ő
elvállalta. Nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani. Azt a nagyon fontos tényt és
körülményt szeretném még elmondani, hogy ebben az évben nem kérünk többet, mint tavaly.
Joggal adódhatna a kérdés ott a beszámolóban, van, hogy folyamatosan emelik a beszállítók a
gyógyszerek, kötszerek árát. Ezekkel, a nehézségekkel is együtt élve azért tudjuk tartani az előző
évi finanszírozási tételeket, mert van négy pályázatunk. Ebből a négy pályázatból én tudok olyan
pluszszolgáltatás nyújtani a saját orvosaimmal, hogy kijönnek ide szűrni például, akkor tudok olyan
óradíjakat mondani a saját orvosaimnak, amivel kijönnek. Ezekben, a pályázatokban van arra
lehetőség, hogy eszközök beszerzésére is van lehetőség és egyszer használatos dolgok
beszerzésére is, mert így tudok kompenzálni a körülményeket, amiket említettem, hogy a
beszállítók folyamatosan emelik a díjaikat és a fizetési feltételeiket is. Én nagyon szépen kérem a
képviselőket, hogy hallgassanak a háziorvosokra, hallgassanak a lakosokra, és talán egy kicsit
vegyék figyelembe azt is, amit én most elmondtam, hogy támogassák továbbra is azt az
egészségügyi rendszert, ami nagyon fontos, hogy jól működjön. Főleg ilyen körülmények között,
hogy az önkormányzatnak folyamatosan változik a jogköre, folyamatosan változik a feladata. Én
úgy gondolom az egészségügynek a prioritását nem szabad elfelejteni. Nagyon nagy erő van egy
háziorvos kezében, nagyon nagy erő van egy jól működő egészségügyi rendszernek a kezében
minden egyes döntésnél. Összességében és fővonalakban ennyit szerettem volna elmondani, ha
van természetesen, várom az önök kérdéseit. Igyekszem válaszolni, ha nem tudok, akkor írásban
fogom megküldeni. Nagyon fontos, hogy január 1-től szól a költségvetési tervünk, december 31-ig.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
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Máté Gábor polgármester: Annyit tennék hozzá, hogy Pusztaszer vonatkozásában a téma már
túlhaladott, Pusztaszer Önkormányzat támogatta ezt a támogatási igényt és erről már Zsoltiék is
nyilván tudomást, szereztek.
Kormányos Sándor polgármester: Öt dolgot szeretnék nagyon röviden hozzáfűzni. Nagyon
szépen köszönjük, hogy eljöttél ide hozzánk, és mind ezt elmondtad. A testületin már nagyon
sokszor beszédtéma az egészségügy. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy Csengele
képviselő-testülete mindenek előtt és mindenek felett az egészségügy. Nagyon sokszor elhangzott
akkor, amikor a támogatásról van szó természetesen ép eszű és megfontolt keretek között, de az
egészségügy mindig elsőbbséget élvez. Ugyanúgy a szolgálat kérdése és ugyanúgy a kht-nak a
támogatása is. Ez volt az első év, amikor külön történt a tárgyalás az egyes önkormányzatokkal. Mi
nem ültünk le egymás között, de amit szeretnék kérni, hogy az egyenrangúság és az egyenlő
elbírálás elve szerint történjenek a dolgok, tehát ha van rá mód, akkor ne legyenek olyan
elcsúszások benne, mint amilyenek most is, amit mondasz. Csengelének nem kérdés, hogy amikor
ezt a beszámolót elfogadja, akkor mi januártól fogjuk tudni biztosítani. Arra szeretnélek kérni, hogy
arra mindig ügyeljetek, hogy ne legyen olyan település, aki egyéb okokra való hivatkozással, jóval
kevesebbet fizet, Csengele vagy Pusztaszer, Balástya esetleg Kistelek pedig egy jelentősebb
támogatással kerül be a rendszerbe, mert ezt biztos, hogy feszíteni fogja a rendszert és
kényelmetlen kérdésekre ad majd a későbbiek során okot.
Nagy Zsolt: A következőről van szó, hogy egyrészt a támogatás számításánál mindig a lakosság
számot vesszük alapul az OEP is ez alapján, adja a finanszírozást a másik, amire polgármester úr
célzott az, hogy volt egy időszak, tavaly előtt, amikor Baks jelezte szándékát, hogy ő nem óhajtja
fizetni a nappali ügyeletnek a költségét. Én ennek ellenére még több mint háromnegyed évig még
működtettem Baks irányába is, bízva abban, hogy változni fog a helyzet. Minden féle egyéb
forrásból és lehetőséget kihasználva. Viszont ezek után nem csak, azért mert hallottam a
képviselők részéről is ezt a fajta elégedetlenséget, hanem azért mert nálam se fért már meg
morálisan ez a helyzet, hogy ezt tovább vigyük, ezért tájékoztattam a baksi képviselő-testületet és
polgármestert, hogy következő hónap elsejétől a központi orvosi ügyeletnek a nappali időszakára
megszüntettem a szolgáltatást. Így is tettem, Baksra nem megy ki hétköznap az orvosi ügyelet.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A következő, amiről beszélni
szeretnék az orvos hiány, mert ezt mi is nagyon érezzük Csengelén. 2014 október óta keresünk
Csengelére második háziorvost. Renáta elmondása szerint nagy kihívás és én is többször jártam
már nála és valóban valahol a 75 és 80 közötti beteglátogatásról van szó. Volt egy érdeklődőnk, aki
meg is vásárolta, de miután rájött, hogy mennyi a beteg létszám Csengelén azt mondta inkább a
foglalótól is eltekintve, kilépne a rendszerből. Volt most egy újabb érdeklődő, aki viszont odáig
sajnos nem jutott el, hogy eljöjjön hozzánk. Egyértelműen az orvos hiányt Csengele a saját bőrén
érzi most már, és tényleg oda kell figyelni arra, hogy az egy szem, orvosunk, aki most ott van, és
megfelelően végzi a munkáját mindig hadra fogható, legyen, és ami nagyon jó támaszték, nagyon
jó segítség az, hogy ott vagytok a hátuk mögött, az a fontos, hogy zökkenőmentesen működjön az
egészségügyi ellátás.
Nagy Zsolt: Köszönöm. Szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy én magam is kerestem háziorvost
Csengelére, én is tárgyaltam már nem egy orvossal, volt, aki mutatott hajlandóságot, viszont
amikor meghallotta a kártya számot akkor egész egyszerűen, azt mondta, visszalép. Azt is
elmondom, hogy nekem van országos kapcsolatrendszerem, egy országos hálózatot is működtetek
és ebben a hálózatban egyre több kollegával, tartom a kapcsolatot és van olyan önkormányzat, aki
az OEP finanszírozás kétszeresét adja pluszba az orvosnak a lakás mellé meg a minden egyéb
juttatás mellé, és úgy tud szerezni háziorvost.
Kormányos Sándor polgármester: A következő, amit szeretnék megemlíteni az EFI iroda
munkája. Csengele nagyon büszke rá, hogy minden évben eljöttök, minden évben ott vagytok, a
tavalyi évben az egészség hetünk, ami tényleg valójában egy hét is, a hét öt napjából áll. Minden
nap egészségügyi szűrések, vérvétel, orvosok itt léte, megfelelő szervezéssel és a védőnők
maximális hozzáállásával egy olyan közös nagyon jó munka tudott kialakulni, amire azt mondom,
hogy ha hosszú évekig tud még tovább működni, akkor az a mi falunknak az egészségügyi jólétét
tudja majd nagyon komolyan szolgálni. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom idén tudják-e azt
hozni, mint tavaly, mert ott nagyon komoly szűrővizsgálatok zajlottak, nagyon sok tesztcsíkkal,
nagyon sok pénzügyi hozzájárulással, amit nem tudom, meddig tudja majd az EFI Csengelére
elhozni vagy oda kihozni hozzánk és működtetni.
Nagy Zsolt: A kérdésre a választ is el fogom mondani mind a kettőt. Az egyik, az hogy központilag
határozzák meg az EFI tevékenységét, a szakmai programját, csökkentették a szűréseknek a
számát, viszont emelték a sportra fordítható összeget és a különféle közösségi programoknak a
szervezését. Egy picit el fogunk menni a központilag megadott irányelvek alapján ebbe az irányba.
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Az EFI-nek egyetlen egy problémája, gondja van, hogy amellett, hogy előírták nekünk, hogy
kötelezően végezzük el a tevékenységet a mai napig az EFI iroda egy fillér, támogatást nem kapott
központilag. Itt ez úgy néz ki, hogy az én saját cégemen keresztül van egy előfinanszírozása az
EFI-nek és várhatóan májusban, kapjuk meg majd egy összegben az egész évi támogatási
rendszert. Várható, hogy az év második felében több programot fogunk tudni szervezni, de érthető
módon addig, amíg nem kapjuk meg a finanszírozást, egy picit, kevesebbet.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó pont, amiről szeretnék
beszélni az, hogy nagyon jól és zökkenőmentesen működik a tanyagondnoki szolgálatnak és az
egészségügyi kht-nak a kapcsolata. Időben tudják fogadni a csengelei betegeket, nagyon sok
sorban állás a részükről, gondolok itt a vérvételre, vagy egyéb bármilyen szakorvosi ellátásokra és
ezt nagyon szépen köszönjük. Ha van rá mód, akkor a későbbiek során is, nem előnyt szeretnék
kérni, hanem megfelelő odafigyelést, amivel gördülékenyen és jól tud működni a szolgálat, hogy
minél többet tudjanak a tanyagondnokok otthon is tartózkodni, és minél többet tudjanak segíteni.
Nagy Zsolt: Ezzel kapcsolatban meg tudom ígérni, hogy igen, nem csak Csengelének, hanem az
egész járásnak is, hogy ugyanígy fogjuk kezelni a későbbiekben is.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kérdésem a jelen lévő testületek
tagjaihoz, az egészségügyi kht-nak a működésével kapcsolatosan bármi kérdés, hozzászólás, azt
kérem, tegyétek meg.
Nagy Emese képviselő: Én csak meg szeretném köszönni Zsoltnak ezt a részletes beszámolót, és
csak megerősíteni tudom ebben, hogy biztos alapokon fekszik ez a dolog és, hogy nagyon fontos a
központi orvosi ügyeletnek is a működése és bízunk benne, hogy a továbbiakban is így fog menni.
Köszönöm.
Kormányos Sándor polgármester: Hozzászólás még részetekről, vélemény? Amennyiben nincs,
akkor kérném, hogy aki egyetért a beszámolóval, illetve a pénzügyi hozzájárulás mértékével
kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadjuk a beszámolót.
Köszönjük szépen.

1. napirendi pont: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község
közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről
Máté Gábor polgármester: Akkor folytassuk a közös napirendi pontokkal. Az első a kapitány úr
beszámolója.
Szabó Zsolt rendőrkapitány: Tisztelt polgármesterek, tisztelt hölgyeim és uraim. Korábban
megküldtem mind két önkormányzatnak a beszámolót, és azt gondolom, hogy öröm idejönni,
beszámolni mind két település vonatkozásában. Mondom ezt azért, mert elsőként had mondjak egy
pár szó a Kistelek járás közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Híradásokban biztosan értesültek arról,
hogy az elmúlt években folyamatosan azon a negatív rangsornak az elején voltunk ahol a
legkevesebb bűncselekményt regisztrálták a rendőrkapitányságok vonatkozásában és a tavalyi
évben ez a tendencia folytatódott. A tavalyi évben a harmadik legkevesebb bűncselekményt
regisztrálták a kisteleki rendőrkapitányság területén. Felmerült bennünk is a kérdés a kollegák
részéről, hogy ennél kevesebb lehet-e még? Így ha legközelebb jövök beszámolni ide is, és
mondjuk több lesz a bűncselekmény, ez nem azért van, mert rosszabb a közbiztonság, hanem
azért meg tényleg most nagyon jó a helyzet. Tavalyi évben 291 volt az összes bűncselekmény,
amit regisztráltunk Kistelek rendőrkapitányságon. Itt hét éves viszonylatokról fogok beszélni, azért
is, mert a rendőrségen hét év távlatában értékeljük az adatokat, ez van részünkre is
meghatározva. Az elmúlt hét évben a legkevesebb bűncselekményt regisztráltuk a
rendőrkapitányságon. Egy másik szám a viszonyításhoz, alkalmazunk egy olyan számot a 100 ezer
lakosra vetített bűncselekmények aránya, amely ha 100 ezer lakos volna, akkor hogyan
alakulnának a bűncselekmények. Ezek a tavalyi évben a járási területen 1624 volt, ez is az elmúlt
hét évben a legkevesebb és ez mélyen a megye és országos átlag alatt van, ez összességében a
járás területét érinti. Ahogy minden évben most sem árulok el nagy titkot vele, hogy a beszámolón
is látható a mellékletekből, hogy ezeknek a legjelentősebb a létszám arányból adódóan
természetesen Kisteleken követték el. Továbbra sem meg határozó azon bűncselekmények
vonatkozásában Pusztaszer és Csengele. A két településen ennek ellenére azt gondolom és a
kollegák részéről is, ezt próbálom tudatosítani, hogy nem lehet kevésbé figyelembe venni se
Pusztaszert, se Csengelét. Mind két településen és mindenhol számít, hogy az emberek mennyire
érzik magukat biztonságban. Ha az adatokat megnézzük, akkor látható az, hogy a tavalyi évben
Pusztaszeren 16 bűncselekmény volt regisztrálva. Ez az elmúlt hét évben a második legkevesebb
oldal: 6/21

bűncselekményt jelenti. Azt gondolom, hogy 2010-ben egy tendenciát megfigyelünk ez 2010-ben
még 32 volt a tavalyi évben a felére csökkent vissza. a járás területén az összes bűncselekmények
a 6%-át teszi ki. Az gondolom a legmeghatározóbb a bűncselekmények sorában a lopások, ezek
azok, amik szerintem foglalkoztatják az embereket, amik leginkább előfordulhatnak a területen.
Ezek tavalyi évben Pusztaszeren 8 esetben volt ilyen, ez az összes lopásnak a 9%-a volt és a
harmadik legkevesebb volt az elmúlt hét évben. Emellett nagyon fontos az, hogy összeállított az
országos főkapitányság azon bűncselekményeknek a körét, 14 bűncselekményről beszélünk,
amelyek megítélésük szerint, felmérések alapján a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásolják, akár pozitív akár negatív értelemben. Negatív értelemben természetesen, ha nem
tudjuk felderíteni, akkor biztosan nem úgy érzik magukat, ha felderítés van, akkor pedig pozitív
irányba befolyásolja az embernek a biztonság érzetét. Itt 14 kiemelt bűncselekmény kategóriát
külön vizsgálunk a bűncselekmények körében. Ebben 12 volt a tavalyi évben, ez az elmúlt hét
évben a harmadik legkevesebb bűncselekményt jelenti. El kell mondanom a statisztikák
vonatkozásában, hogy tavaly változás volt bűnügyi területen, bűnügyi vezetésben történt változás,
azt gondolom ez jó hatással volt minden képpen a rendőrkapitányság területére. Hiszen a tavalyi
évben az összes bűncselekmény vonatkozásában az elmúlt hét év legmagasabb nyomozás
eredményességét értük el 64,7% volt a nyomozási eredményességünk valamennyi rendőri
eljárásban. Szó volt itt a szubjektív biztonságérzetről. Évek óta nagyon fontosnak tartja az
országos főkapitányság, hogy amellett, hogy a statisztikák mit mondanak, mit mondanak az
emberek. Nem szeretnénk sem, országosan sem, megyében sem itt helyben, a statisztikában
megmondani hogyan alakultak a bűncselekmény számok ezért mindenki nyugodjon meg és érezze
magát biztonságba. Legalább annyira fontosnak tartjuk, hogy az emberek hogyan gondolkodnak
erről, és hogyan ítélik, meg hogyan érzik magukat biztonságban, hogyan ítélik meg a rendőrség
munkáját, ezért már hat éve minden évben a Belügyminisztérium küld ki egy önkormányzati
kérdőíves felmérést, amelyben felméri az önkormányzatok észrevételeit, javaslatait, hogyan ítélik
meg a közbiztonság helyzetét, illetve a rendőrség munkáját. Szeretném megköszönni ezúton is az
önkormányzatnak a véleményét a tavalyi évben elért magas pont értékért, mellyel, mint Csengele
mint pedig Pusztaszer hozzájárult ahhoz, hogy a Csongrád Megyei rendőr-főkapitányság az
ötfokozatú skálán 4,6 pontértéket ért el és ezzel hat évben töretlenül az első helyen áll a
főkapitányságok rangsorában, a megyei viszonylatban pedig a rendőrkapitányságok
vonatkozásában Kistelek rendőrkapitánysága a második lett a felmérések alapján úgy hogy ezúton
is szeretnék köszönetet mondani ezért. Baleseti helyzetre áttérve azt gondolom ebben sem
meghatározó a két település. Előző évben Pusztaszeren volt azért egy tömegszerencsétlenség,
tavalyi évben egy könnyű sérüléses baleset volt. Én azt gondolom és bízok benne, hogy ez a
továbbra sem lesz meghatározó a településen. Természetesen mindent megteszünk azért a baleset
megelőzési programjainkkal, hogy megelőzzük a személyi sérüléses és elsősorban a halálos
balesetek bekövetkezését. Ezzel kapcsolatban lenne egy észrevételem a Csabával beszéltünk itt a
testületi ülés előtt, hogy itt az iskolánál egy harmincas tábla kihelyezetését tartanánk indokoltnak
annak érdekében, hogy a sebesség mérésben tudjunk esetleg tovább intézkedni amennyiben a
testületi is, majd megvitatja.
Sztecovics Csaba: A harmincas tábla kint van, beszéltem a közlekedési alosztályvezetővel és a
kereszteződés után kellene még egy harmincas tábla a gyerekek védelmében, hogy ki lehessen
rakni egy sebesség mérő eszközt.
Fülöp Pál képviselő: Emlékszem az eredeti döntésünkre ebben a témában és négy darab
harmincas tábla kihelyezéséről döntöttünk akkor és valamiért kettő valósult meg, viszonylag
egyszerű a kérdés azt gondolom.
Szabó Zsolt: Áttérnék Csengelére is. Még egyszer szeretném nyomatékosítani azt, hogy az előző
évhez képest viszonyítva emelkedés van. Azért azt gondolom itt a több éves tendenciát indokolt
minden képpen figyelembe venni, hiszen elképzelhető, hogy egy-két esetben történt emelkedés de
azt gondolom a 2010-től a tendencia Csengele vonatkozásában is rendkívül kedvező. Hiszen az
összes rendőrjárásban, 2010-ben még 61 bűncselekményt regisztráltunk tavalyi évben ez 24 volt,
az előző évhez kettővel emelkedett, de ha a tendenciát nézzük közel a harmadára visszaesett az
összes rendőrjárásban regisztrált bűncselekmények száma. Kiemelt bűncselekmények az elmúlt két
évben azok a legkevesebbek voltak Csengele területén, 2010-ben ez 21-ről indult ez a tavalyi
évben már csak 10 volt. A lopások vonatkozásában, 2010-ben 20 volt a tavalyi évben ez már csak
9 volt, az elmúlt hét évben a legkevesebb lopás volt Csengele területén. Ki szeretném még emelni
a lakás betörések Csengelén 2015-ben volt egy viszonylag magasabb bűncselekmény szám, ott 6
bűncselekmény történt akkor lakásbetörés, ez a tavalyi évben az előző évek hasonlatai visszatért
és 2 lakás betörés történt a településen. A kiemelt illetve a bűncselekmények összetételét tekintve
jelentős változás nem volt a település vonatkozásában. Én azzal magyaráznám a bűncselekmény
szám emelkedést, hogy a tavalyi évben is rendkívül nagy figyelmet fordítottunk az ittas gépjármű
vezetők kiszűrésére és azt gondoljuk, hogy igazolt is bennünket az, hogy ez mennyire indokolt,
hiszen a tavalyi évhez viszonyítva emelkedett az ittasan okozott balesetek száma a járás területén,
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2-ről 5-re emelkedett. Éppen ezért indokoltnak tartjuk továbbra is ezt fokozottan ellenőrizni annak
ellenére, hogy tavaly 71 gépi meghajtású járművezetőt vontunk intézkedés alá ittas vezetés miatt.
Ezt a továbbiakban is indokoltnak tartjuk ellenőrizni és ebből Csengelén a tavalyi évben 7 ittas
gépjárművezetőt szűrtünk ki. Balesetek vonatkozásában, ha bár Csengele területén kifejezetten az
ittasság nem játszott szerepet baleset történt. Azt gondolom ez sem jelentős, de azért fokozottan
jelen leszünk Csengelén is. Szeretném megköszönni Csengele önkormányzatának is az
észrevételeit, a kérdőíves felmérés alapján, amin 4,81 pontértéket értünk el és kérem, hogy a
továbbiakban is amennyiben érkezik ez az észrevétel, akkor tegyék meg reálisan, objektíven a
véleményüket, észrevételeiket a rendőrség munkájával kapcsolatban. Kiemelt figyelmet
fordítottunk tavaly is a bűncselekmények, balesetek megelőzésére, valamennyi település
vonatkozásában és igyekszünk minél szélesebb körben minél szélesebb korosztályt megszólítani a
programjainkkal. A tavalyi évben itt Pusztaszeren egy bűnmegelőzési információs pont került
átadásra, és több településen beindítottuk az ovizsaru programunkat. Útjára indítottuk éppen
azért, hogy a lakosok szubjektív biztonság érzetét ezzel kapcsolatos észrevételeket megismerjük,
és a munkánkban tudjuk hasznosítani, elindítottunk egy lakosság fórum sorozatot, ennek első
állomása Kisteleken már megtörtént és májusban fogunk menni Balástyára is és polgármester úrral
egyeztetünk, hogy Csengelén lenne-e erre igény? Természetesen amennyiben Pusztaszeren is erre
igényt tartanak akkor azt is megszervezzük és részt veszünk. Baleset megelőzési programjainkban
arra szeretném felhívni a jelen lévők figyelmét, a tavalyi évben első alkalommal rendeztük meg
motoros közlekedés biztonsági napunkat, hiszen erre is igény mutatkozott, hogy a járás területén
lévő motorosok a motoros szezon kezdetével szeretnének egy ilyen tréningen részt venni. Az idei
évben is megrendezésre kerül, és a polgármestereknek elküldtem, remélem, hogy meg is kaptátok,
ezzel kapcsolatban. Személyes érintettség okán is szeretettel várunk benneteket illetve a
településeken élő motorosokat, hogyha tudjátok ezt minél nagyobb számban közölni ezt a faluban
én, akkor azt megköszönöm. Szeretném végül megköszönni azt a partnerséget, amit én az elmúlt
közel másfél évben tapasztaltam valamennyi település így Pusztaszer és Csengele vonatkozásában
is. Köszönöm azt, és a rendőrség nevében, a rendőrkapitányság nevében is azt, hogy
észrevételeitekkel, javaslataitokkal támogattátok, illetve elmondtátok azt, hogy mi az, amiben
máshogy kellene, vagy mi az, amiben át kellene gondolnunk a rendőri munkát. Természetesen a
legfontosabb az, hogy csökkenjek a bűncselekmények emellett az, hogy a településeken élők is
úgy gondolják, hogy rend van, biztonság van, és biztonságban érzik magukat. Nagyon fontosnak
tartjuk a településen lévő polgárőröknek a munkáját, itt is ezen a fórumon is szeretném
megköszönni mind két település polgárőreinek a munkáját hiszen meggyőződésem az hogy egy
településen egy vagy kettő rendőr van az nem biztos, hogy önmagában elegendő ilyen kedvező
bűnügyi helyzetnek a fenntartásához főleg úgy hogy ha esetleg a rendőr és polgárőr ugyanaz a
személy vagy esetleg az a kollega a határon teljesít folyamatosan szolgálatot. Nagyon fontos az
számunkra, hogy ne keletkezzen közbiztonsági deficit a településeken, és azt gondolom, hogy ez
Csengele és Pusztaszer vonatkozásában nem történt meg a tavalyi évben. Én bízom benne, hogy a
településen élők sem érezték meg azt, hogy esetleg a kollégák azok távol voltak a szolgálati
helyüktől, igyekeztünk természetesen pótolni a hiányukat és nagyon fontos volt az együttműködő
polgárőrök, civil szervezetek, illetve azoknak az állampolgároknak a véleménye, akik nyitott
szemmel vannak és akarnak tenni a településükért. Még egyszer köszönöm a támogatásukat.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm kapitány úr beszámolóját. Vitára bocsátanám a
beszámolót. Én azt gondolom, hogy nem kell külön venni a két testületet, nyugodtan mehet együtt
a dolog. Annyit reagálnék a 30-as táblára, hogy én már nem emlékszem, hogy kettő vagy három
táblát fogalmaztunk volna meg ebben a dologban, azt viszont mérlegeltük, és tisztában vagyunk
azzal, hogy az útkereszteződés feloldja a sebesség korlátozás táblát. Ellenben ha valaki betartja a
harmincat, akkor az óvodáig már nem tud annyira fölgyorsulni, hogy veszélyes lenne, másrészt egy
figyelemfelkeltő jelleget szerettünk volna ennek a táblának minden képpen hogy legalább az
ötvenet, tartsák be. Én azt gondolom, lehet újabb táblát kirakni, de azt hiszem, ha valaki kellő
körültekintéssel közlekedik a harmincas táblát meglátva, azt nem hiszem, hogy két telekkel odébb
már nyolcvannal vagy százzal menne. Nem hiszem, hogy a helyzetet javítaná az, hogy még egy
vagy még két táblát kiraknánk, de ha a testület úgy dönt, akkor természetesen így fogunk tenni.
Azt meg végképp nem szeretném, ha a harmincas táblánál a rendőrség traffipaxozna. Ez még
akkor sem szeretném, ha ott minden féle táblák még kikerülnének, mert én azt gondolom, hogy
ezek a helyek inkább a figyelem felkeltést szolgálják és igyekszünk a lakosságot abba az irányba
terelni, hogy minél körül tekintőbben közlekedjenek ezeken, a helyeken. Mondom a csengeleiek
felé, hogy zebra kiépítés és minden ilyesmi benne volt, de hát a közlekedési szabályok egy dolog,
más pedig a közlekedés pszichológia. Én a zebraépítéssel kapcsolatosan közlekedési
szakembereket kérdeztem meg és egy nagyon érdekes fogalmat, mondtak, amit én addig éreztem,
csak nem tudtam megfogalmazni mi ez, a hamis biztonságérzet keltése. Ha az iskolához egy zebrát
teszünk a gyerekek, azt hiszik, hogy ott szabad a gazda és lehet menni, nem az a cél. Az a cél,
hogy a gyerek érezze, hogy neki felelőssége van mikor az úton, átmegy. A zebra ezt a felelősséget
elveszi tőle, és sokkal nagyobb figyelmet fog kiváltani a gyerekből, ha megtanulja, hogy nekem
nincs elsőbbségem. Nincs akkora forgalom ezen az úton, hogy azért biztosítsuk, hogy kénytelen
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lenne, mondjuk a gyerek átmenni ezen a helyen, mert egymást érik az autók. Olyan helyen
indokolt a zebra a közlekedési szakember határozottan nem javasolta a zebrát erre a helyre. Ennek
következtében jött ez a harmincas tábla gondolat. Én megnézem hogyan rendelkeztünk-e négy
tábláról, nem emlékszem rá, de ha így van, akkor ám legyen, rakjunk még táblákat a faluban.
Köszönöm.
Szabó Zsolt: A harmincas tábla kérdésével kapcsolatban szeretnék reagálni. Szeretnék annyi
tájékoztatást adni, hogy meghatározás volt részünkről is és Kistelek rendőrkapitányság területén
jellemző az, hogy sebesség korlátozó tábla hatálya alatt sebességet mérni kifejezetten csak abban
az esetben, ha kéri, az önkormányzat vagy érkezik bármiféle lakossági panasz, észrevétel. A
rendőrség önhatalmúlag nem fog sebesség korlátozás hatálya alatt harmincas táblánál mérni.
Sági Mihály képviselő: Én úgy gondolom, nem most kellene a két testület ülésén a harmincas
táblát megvitatni, mert én úgy emlékszem rá, hogy méterkorlátozást akartunk arra a tábla alá
kitenni, amit az útkereszteződés nem old fel és most is, azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb
volna, ha már úgy gondoltuk, hogy nem raktuk ki. Most mint Sági Mihály, nem mint képviselő
szeretném megköszönni a rendőrkapitányság munkáját abban az ügyben, hogy huszonhét
kollegámnak segített megoldani azt a problémáját, hogy december 16-án a pusztaszeri bekötőnél
kirakták a 20 tonnás korlátozó táblát, amit a Kistelek, Pusztaszer és Balástya területén
tehergépkocsival rendelkező gazdák, fuvarozók és egyéb tulajdonosoknak lehetetlenítette el a
közlekedését. Kapitány úr a Sejben Győző alezredes úrral közösen kijött hozzám és személyesen is
közreműködött abban, hogyan lehetne ezt emberileg és az itt élők segítségével vagy a hatóság
segítségével megoldani. Én tudom, hogy most olyanról beszélek, ami már nincs, mert sikerült
odáig eljutni. Az a huszonhét ember, aki aláírt egy éves behajtási engedélyt kaptunk ezekre, a
területekre, anélkül, hogy a közútkezelő kht-tól hogy bennünket a rendőrhatóság ne bántson, mert
másképp nem tudtuk a településeinket megközelíteni. Azt szeretném megköszönni, mert ön is
mondta, hogy kölcsönösség, meg partnerség hogy személyes jelenlétemben hívta fel a közlekedési
osztályvezetőt, aki ezzel foglalkozik és elmondta neki, hogy arra kéritek akkor most a
teherautósokat, hogy a mellékutcákat tegyék tönkre. Ezt szeretném megköszönni, hogy partnerek
voltunk, segítettek és eljutottunk idáig. Én jónak tartom a rendőrség munkáját, nem, azért mert ön
itt van, mint képviselő elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás?
Kormányos Sándor polgármester: Nekem volna Csengele részéről. Hat dologról szeretnék
beszélni, és nagyon rövid leszek. Az egyik az, hogy nagyon jó az együttműködés közöttünk,
bármikor problémánk van a legapróbb problémákkal, hívjuk és nagyon szépen köszönöm, hogy
mindig fölveszed a telefont és intézed is a dolgokat. Annak ellenére, hogy Csengelén nagyon kevés
bűncselekmény történik, ez úgy hiszem arra írható rá, hogy nagyon sokszor megpróbáljuk
megelőzni és megpróbálunk olyan körülményeket kialakítani, hogy ne is történjen meg. A
polgárőrséggel kapcsolatos együttműködésetek szerintem példaértékű bár azt hiszem, hogy a
polgárőrségünkről kevesen büszkélkedhetnek azzal, hogy egy több mint huszonöt éves polgárőr
csapatuk van, akik már nagyon jól összeszoktak. Egyetlen problémájuk van, amiben segítséget
szeretnénk kérni a későbbiekben, ha bárhol föltűnik az autó, mert azt hiszem huszonnégy évnél
tart az autójuk ők az elfogást, úgy tudják megoldani, hogy keresztbe állnak előtte az úton. Itt van
a két képviselőnk is, aki polgárőrként dolgozik. Nagyon várjuk ezt a pályázatot, mert testületünk
ígérte, hogy annak a polgárőrségnek, amelyik ilyen pontosan működik és veletek együttműködve
ilyen szépen lent, tudja tartani a számokat, azt segíteni kell minden egyes módon. Nagyon várjuk,
mert úgy tudom most is a levegőben, van a pályázati lehetőség az autóra csak még nincs kiírás.
Kérnénk azt, hogy létrehoztuk a hónap elejétől kezdve a mezőőri szolgálatot, aki kint fogja járni
majd a területet, ő a polgárőrökkel nagyon szigorúan kéz a kézben fog majd együtt dolgozni. Nem
titkolt szándékunk az, hogy ha ez meg tud valósulni, hogy a rendőrséggel is közösen tud működni,
azzal még jobban tudjuk, ha nem lejjebb szorítani is de legalább szinten tartani ezt a
bűncselekmény számadatokat. Fegyverrel rendelkező, jelvénnyel rendelkező és egy komoly
úriember lesz, majd aki megfelelő vizsgákkal és megfelelő szakértelemmel fogja járni a
tanyavilágot. Megjelent Csengelén az a probléma kör, hogy a földutakon miért vannak ennyit kint a
rendőrök. Én mindenkinek elmondtam, hogy nem a rendőrség a hibás, hanem a csengeleiek kicsit
az alkohol szeretete a hibás. A földutakat gyönyörűen tiszteletben tartják a csengeleiek viszont a
mellékutakon meg próbálnak hazajutni. Megértették, hogy ezért van kint többet a rendőrség a
mellékutakon. Mihelyt ez látszik statisztikailag, látszik, hogy komolyan veszik az emberek, hogy
sok mindenben lehet, nem engedményt adni, de a rendőr is ember és el tudja dönteni, hogy ez az
ember a lehető legjobb szándékkal cselekedte, amit cselekedett vagy éppen nem, az ittas
vezetésben nincs különbség tétel, ott valaki vagy iszik vagy, nem iszik. Amit nagyon szépen
köszönök, hogy az összes többibe pont annyira vagytok jelen, úgy, mint a rendezvényeinken
minden nap, illetve ami nem gátolja a falunak az életét, hanem inkább egy jelenléttel, egy
visszatartó erővel a falu lakossága számára. A parkolással kapcsolatban a falunk egy új parkolót
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alakít ki, a falu központjában. Jelenleg 80%-os készenlétben van, célunk vele az, hogy azt az
áldatlan helyzetet megoldjuk, ami a falu központjában kialakul minden szombaton, ahol úgy
hisszük, amit már jeleztetek felénk is, hogy egy picit életveszélyes helyzet alakul ki azzal, hogy a
piactéren mindenki megáll. Én még most is azt mondom, ahogy alpolgármester úr is már többször
mondta, hogy néha csoda hogy nem történik ott semmi, az emberek eddig a káoszt nagyon jól
kezelték. A célunk az, hogy a piactere is elvigyük a főutcáról az óvoda háta mögé, ezzel is
csökkentve a fő utcának azt a kis kaotikus állapotát, ami van. Köszönjük szépen, hogy úgy álltok
hozzá, hogy nincsen kényelmetlen helyzetbe hozva a csengelei ember a fő utcán akkor, amikor
nem biztos, hogy megfelelően áll meg. Nálunk két nagy beruházás zajlik, az egyik már huszonöt
éves múltra tekint vissza és az a Vetter kft. ott most közel háromszáz ember dolgozik, ezt
gondolom ti is tudjátok, külföldről jött állampolgárok, nekik a figyelemmel kísérését azt nagyon
szépen köszönjük. A másik nagy beruházásunk indulás előtti pillanatban van ez, pedig a kóser
vágóhíd. Igazából nem látjuk még, annyit látunk, hogy százhatvan munkahely jön létre, biztos,
hogy nagyon nagy fluktuáció lesz az első időszakban és nagyon sok idegen ember fog majd
megjelenni a faluban, ebben kérnénk majd segítséget a rendőrségtől. Azt szeretnénk kérni, hogy
amikor idegen jelennek meg akkor azt megfelelően kezeljük, megfelelően útba igazítsuk. Nem
titkolt szándékunk, hogy a mezőőri szolgálatot pont erre hoztuk létre, hogy még egy segítő legyen,
aki a tanyavilágba ott van kint az emberek között. A munkátokról csak annyit, hogy nagyon szépen
köszönjük, minőségi és megfelelő munkát végeztek Csengelén, az együttműködés kiváló a
rendőrség a Csengele között. Ha van rá mód, akkor kérnénk, hogy maradjon a későbbiek során is
így. Köszönöm szépen.
Szabó Zsolt: Nagyon szépen köszönöm.
Máté Gábor polgármester: Más valaki esetleg?
Tóth Tibor képviselő: A bűncselekmények számában a lopásoknál a csengelei autópálya parkoló
is benne van?
Szabó Zsolt: Igen.
Tóth Tibor képviselő: Az minket eléggé befeketít úgy mond. Köszönöm.
Dr. Tóth Tibor jegyző: Többen kérdezték a lakosok közül, hogy mi a helyzet a körzeti
megbízottal.
Szabó Zsolt: Én ezt jó dolognak tartottam és nekem korábban is volt kutyás rendőröm nagyon jó
dolognak tartom a kutyás rendőr szolgálatot, rendkívül hatékony tud lenni. Rendkívül hatékony tud
lenni körzeti megbízott szolgálat során, ott ahol egyedül van szolgálatban. Sajnos az élet fölülírta
ezt a dolgot és ez a határ helyzet kicsit megváltoztatta az életünket, jelenleg ő rendszeresen ad
szolgálatot a kerítés mentén. Azonban én azt gondolom és a jelek, talán arra utalnak, hogy
rendkívül meg van erősítve ez a határvédelmi technikai eszközöknek az ellátottsága, felszereltsége,
bevezetésre került egy szisztematikus ellenőrzés, most már jogi eszközökkel is fokozottan van
védve a határterület. Így reményeink szerint most már azért folyamatosan csökkentik a létszámot,
a kutyásokat bár az ő számukat is csökkentették, de nagyon bízunk benne, hogy most már meg
fog szűnni és valószínűleg erről volt szó, hogy május 1-jén felállnak ezek a határvadász századok.
Nagyon bízunk abban, hogy ők ezt fogják venni teljes egészében és akkor nem kell mennünk. Ez
felsőbb utasítás, felsőbb döntés, talán most úgy néz ki, és bízunk benne, hogy, úgy ahogy a Bélát
úgy a többi kollegát is ki tudjuk ebből a feladatból vonni.
Dr. Tóth Tibor jegyző: Köszönjük szépen. Addig is köszönjük a Csabának a helyettesítést.
Máté Gábor polgármester: Én annyit tennék még hozzá, hogy nagyon jó az együttműködésünk
megerősítve jegyző urat a körzeti megbízottal, mondhatni azt, hogy napi a kapcsolatunk. Én még
lakosságtól sem hallottam panaszt az ő munkájára, és ez nagyon nagy szó, mert azért amikor
valakivel nem az ő érdekében kell eljárni akkor az általában inkább haragudni szokott, de
valószínűleg ez azért van, mert ezekben, az esetekben is korrekt és elfogadható módon intéz el
ezeket, a dolgokat. Én itt szeretném megköszönni a körzeti megbízottunk munkáját is a rendőrség
beszámoló keretében. Ígérem, hogy a szombati motoros akción ott leszek, nem fogom kihagyni és
várjuk a konfliktuskezeléssel kapcsolatos képzésnek az időpontját. Mondanám a képviselőknek,
talán nem mindenki tudja, miről beszélek, a járási ügykezelők felé volt egy rendőrség képzés az
ügyintézői körökben való atrocitások elkerülése és kivédése technikájának az elsajátításával
kapcsolatban. Ott a polgármesterek igényelték azt, hogy érdemes lenne ezt a hivatali dolgozók
esetében is megtenni. Nem azért mintha ez egy rendszeresen felmerülő probléma lenne de,
olyankor kell ezekről, a dolgokról beszélni, amikor még nem problémaként jelentkezik, mert ezzel
tudjuk elkerülni, hogy ez jelenséggé váljon. Köszönöm.
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Szabó Zsolt: Ezzel kapcsolatban szeretnék reagálni. Csabával már beszéltünk erről, hogy biztos
Csengelén volt azért nem tudott még jönni Pusztaszerre ezt a dolgot megtartani, de tud róla jönni
fog, és megszervezzük ezt a dolgot.
Sztecovics Csaba: Annyit fűznék hozzá, hogy a polgármester úrral egyeztettünk időpontot, akkor
az jó lett volna mind a kettőnknek, akkor a polgármester úrnak, meg jegyző úrnak kellett elmenni
valahova, következő alkalommal amikor jöttünk volna a hadnagy úr aki velem jött volna neki is
Pestre kellett mennie, meg nekem is.
Máté Gábor polgármester: Előtt-utóbb össze fog jönni. Van-e valakinek esetleg
hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, akkor Pusztaszer képviselő-testületéhez intézem a
kérdésemet, aki elfogadja a kapitány úr beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
24/2017.(IV.27.)Kt. határozat
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Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Rendőrkapitányság
4.) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
5.) Irattár

Kormányos Sándor polgármester: Kérdésem Csengele képviselő-testületéhez, hogy
amennyiben a kapitány úr beszámolóját elfogadta, az kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a beszámolóját. Köszönöm szépen.
Szabó Zsolt: Köszönöm valamennyiük támogatását.
Máté Gábor polgármester: Köszönjük kapitány úrnak a beszámolót, a jelenlétet, és továbbra is,
szívesen látjuk.

Nagy Emese képviselő távozott, a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.
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2. napirendi pont: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentése

Szegedi

Máté Gábor polgármester: Tartanám magamnál a szót, mert olyan napirendi pont következik,
ami Pusztaszerhez kötődik, de azt gondolom hasznos információkkal, jár a csengelei testület felé is.
Felkérném Balázs András urat, hogy foglaljon helyet itt az asztalnál, és akkor átadnám a szót.
Balázs András: Tisztelt hölgyek, urak köszöntök én is mindenkit. Aki nem ismerne Balázs András
százados, vagyok a kisteleki katasztrófavédelmi őrs parancsnoka. Ami miatt eljöttem most ide
önökhöz az nem más, mint a 2016-os évről szeretnék egy pár szót mondani, hogy mit is csináltunk
az elmúlt évben. Írásban megkapták mindannyian a beszámolónkat, ez a szegedi
katasztrófavédelmi kirendeltségnek volt a beszámolója. Gyakorlatilag mi is, a kisteleki őrs is ezt
csináljuk, csak kicsit kisebb volumenben. Ennek megfelelő a tűzoltási tevékenységet,
polgárvédelmi tevékenységet, ipar biztonsági és hatósági munkát is végzünk. Azt szeretném
elmondani, hogy maga a kisteleki őrs 2014. augusztus 1-vel alakult, két és fél éves múltra tekint
vissza. Nyilván ilyenkor már elgondolkodhatunk azon, hogy ennek az őrsnek a létrehozása
mennyire volt indokolt vagy nem volt indokolt. Én is mondanék egy pár számot, egyrészt azért jött
létre ez a kisteleki őrs, mert távol volt a tűzoltó parancsnokságoktól. Pusztaszer és Csengele is a
kiskunfélegyházi parancsoksághoz tartozott mindkét település, ebben változás volt, most már
Kistelekhez tartozik mindkét település. Kivonulási idő tekintetében volt ezzel probléma, akár a
félegyházi akár a szegediek segítség nyújtása akár 25-30 perces kivonulás időről beszéltünk. Most
azonban azt mondanám, hogy a kisteleki őrs megnyílt, olyan 15 perc környékén ki tudunk érni,
mint a két településre. A másik, ami szintén indokolja ennek az őrsnek a jelenlétét, nem más, mint
azok az esetek száma az utóbbi időben megjelentek nálunk. 2016-ban 144 riasztásunk volt, ez
tűzoltás és műszaki mentés tevékenységet takar, míg 2015-ben 165. Erről az évről annyit
szeretnék csak mondani, hogy jelen pillanatban 54 darab riasztásunk volt, ahol mi elsődleges
beavatkozókként jelentünk meg, ebből 44 darab volt tűzeset és műszaki mentés ahová vonultuk.
Ezek jellemzően avar tüzek voltak illetve ebből a tízből nagyságrendileg több volt az, amikor az
M5-ös autópályára vonultunk műszaki mentéshez. Látszik az elmúlt évek statisztikáiból is, hogy
gyakorlatilag egyre inkább arra tendálunk ebben az évben főként, hogy a tűzesetekhez az autóval
megelőzzük a műszaki mentések számát. Ez az elmúlt években körülbelül 50-50% voltak az
események. Az idei számokból azt láthatjuk, hogy idén az avar tüzek miatt a tűzesetek száma
megszaporodott. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy javasoljam mind két testületnek,
hogy jó lenne, ha leszabályozná a belterületi égetést. Erre vonatkozólag azt szeretném még
elmondani, hogy az országos tűzvédelmi szabályzatunk, ami alapjaiban véve szabályozza a
szabadtéri égetésnek a szabályait. Arról szól a történet, hogy ő úgy fogalmaz, hogy ha egyéb
rendelet, jogszabály másképp nem rendelkezik akkor tilos akár belterületen akár külterületen az
égetést megvalósítani. Belterületen, ha az önkormányzat rendeltet alkot, akkor lehetőséget adhat
arra a lakosoknak, hogy a kiskertjeikben különböző növény hulladékokat felgyújtsák. Én azt
gondolom ezen érdemes, lenne elgondolkodni. A külterületre vonatkozólag azt gondolom, szintén
érkezik az önkormányzathoz kérdés, hogyan lehet megvalósítani és erről is, nagyon sokat szoktunk
a csengelei polgármester úrral beszélgetni. Elmondanám a képviselő-testületnek is, hogy ezt
hogyan lehet és hogyan szabályos. Alapjaiban szintén az OTSZ fogja szabályozni, ami arról szól,
hogy egy kérelmet kell benyújtani az illetékes hatóság felé, ami nem lesz más, mint a hatósági
osztály, ami a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltségen működik. Ezt a kérelmet benyújtjuk nekik
háromezer forintos illetékbélyeg kíséretében, beleírjuk hol mit, akarunk égetni és mennyit, milyen
módon akarunk égetni, mit teszünk meg annak érdekében, hogy a tűz tovább ne terjedjen. Ezeket,
a dolgokat szépen felsoroljuk, benyújtjuk és mindezt tíz nappal az égetés megkezdése előtt, kell
megtenni, egy esőnap megadásával amennyiben lehetőség van rá. Egyet viszont még
megjegyeznék, azáltal, hogy mi kiadunk egy engedélyt az égetésre, az nem feltétlenül jogosítja fel
az egyént még mindig arra, hogy ezt legálisan meg tudja ezt az égetést, hiszen ha egyéb hatóság
megjelenik a helyszínen ugyanúgy bírságot, szabhatnak, még velük is engedélyeztetni kell. Annyit
tudni kell még, hogy a kisteleki őrsön is foglalkozunk polgárvédelmi feladatokkal. Ellenőrzéseket
folytatunk le, ahogy Pusztaszeren is polgármester úrral nem egyszer nem kétszer bejárjuk a
csapadékvíz elvezető rendszereket, ez is egy eléggé szerteágazó munka. Ipar biztonságról annyit,
hogy jelen pillanatban Szegedről érkeznek ipar biztonsági szakágazattal, foglalkozó kollégákkal
szoktunk együtt veszélyes iparággal foglalkozó cégekhez kimenni. A polgárvédelemmel
kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az elmúlt időben 57 darab ellenőrzést folytatott a
kisteleki őrs, a 305 szegedi ellenőrzéshez képest azt gondolom nem egy rossz szám. Nálunk
konkrét ember, nincs aki ezeket, a feladatokat végezze, de mivel én ilyen irányból jövök, rendkívül
szeretem ezeket a polgárvédelmi feladatokat ellátni. Szeretnénk megjelenni ebben az évben
minden településen egy bemutató erejéig, egy-egy rendezvényen bemutatni a gyerekeknek vagy a
felnőtteknek a munkánkat. Nagyjából ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a beszámolóját százados úrnak. Nekem van egy
kis hiányérzetem, a belvíz helyzet pillanatnyilag hogy áll?
Balázs András: Erről nem is akartam most beszélni, mivel nincs most ilyen dologról szó, nem
várható jelen esetben.
Kormányos Sándor polgármester: Egyrészt arról szeretnélek tájékoztatni, hogy a csengelei ÖTE
teljesen átalakult az idei év folyamán, új SZMSZ-ük van, elfogadásra is került, új elnök került
megválasztásra, illetve a faluőrségi tevékenység ki lett teljesen véve. Azt, ahogyan jól együtt
működtök véleményem szerint minta értékű, hiszen lassan azt kell nézni melyikőtök ér ki
hamarabb. A csengelei ÖTE áll az élen, mert ők 7-8 perc alatt odaérnek a tűz helyszínére, ezzel
szemben ti azért 10 percre vagytok Csengele vonatkozásában. Amit szeretnék kérni, hogy
képviselő úr jelezte, a hóeséssel kapcsolatban azt tudni kell, hogy ez egy speciális helyzet volt az a
hó és jég, ami kialakult alsó Csengelén. Jegyző úr futotta benne a köröket, hiszen oly módon néz ki
a dolog, hogy akkor, amikor probléma van a közúton, akkor a közútkezelőnek van joga. Jegyző úr
meg is tette a bejelentést, mondták, hogy majd jönni fognak, de nem jöttek és akkor ment az a
bizonyos telefon. Amikor nincs kvázi katasztrófahelyzet addig a polgármesternek nincsen joga
ebben intézkedni, illetve a csengelei ÖTÉ-nek sincs joga elindulni. A bejelentésünk után, ahogy
bejelentettük Kistelekre, utána ti is jöttetek és meg is adtátok a lehetőséget a csengelei ÖTE
kimenjen és pillanatok alatt ezt a hóeséses problémát, megoldjátok. Én mindig elmondom azt, és
még sokszor el fogom mondani, hogy nagyon sokat jelent az, hogy ha egy ember a falunak a
részévé válik. Mi már túl vagyunk egy-két katasztrófa helyzeten, valahogy a testületünket
Csengelén megtalálta a sok probléma, az indulásunk elején és az óta folyamatosan maradt ez a jó
kapcsolat, illetve az, hogy az életünk része vagy. Úgy hiszem, hogy egy katasztrófa elhárítással
kapcsolatos szakembernek, mindig az volna a feladata, hogy rendszeresen járja a területet, és
képbe legyen. Ez Csengelénél azért nagyon fontos, mert Csengele lakossága 2000 fő, ebből 1000
fő a tanyavilágban lakik és közel 300 km mellékúton, van szét szórva. Itt azért mind a
tűzoltóságnak, mind a mentőknek azért katasztrófa helyzetben ember legyen a talpán, aki nem
oda való, hogy ott föltalálja magát. Nagyon szépen köszönjük, hogy így állsz hozzá és további jó
munkát, kívánok neked is. Ha lehet, akkor ezt a pozitív hozzáállást szeretnénk kérni a későbbiek
során is.
Balázs András: Köszönöm szépen.
Kormányos Sándor polgármester: A csengelei testület részéről valakinek hozzáfűznivalója?
Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Pusztaszer oldaláról valakinek hozzáfűznivalója?
katasztrófavédelem beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Aki

a

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
25/2017.(IV.27.)Kt. határozat
Tárgy:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentése

Szegedi

Katasztrófavédelmi

HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentését
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
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2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen százados úrnak a beszámolóját és további sikeres
és kevés munkát kívánok és minél eredményesebb megelőzést.
Balázs András: Köszönjük szépen.

3. napirendi pont: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
működéséről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pontunk a jegyzői beszámoló. Átadnám a szót
jegyző úrnak, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló erejéig.
Dr. Tóth Tibor jegyző: Köszönöm szépen a szót. Meg szeretném kérdezni, hogy ki tartja
szükségesnek, hogy ezt ismertessem. Én úgy gondolom ki lett küldve itt Pusztaszeren is az anyag.
Igazából szóbeli kiegészítéseket tennék minden képpen hozzá. Leírni leírtunk benne egy csomó,
változást. Leírtuk benne azt, hogy 2013. március 1 óta működik ez a hivatal, aminek Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal a neve. Mindenki emlékszik rá, hogy az Mötv-nek volt egy olyan
rendelkezése, ami ezt kötelezővé tette a kistelepülések számára, ezért hoztuk létre, ez
ugyanabban a formában, ahogy létrehoztuk, kvázi működik a hivatal önállósága megmaradt. A
pénzügyi csoportnál jelentős változások voltak, amit most nem ismertetnék. Az ASP rendszer
bevezetése mind a két településen megtörtént, a személyi igazolványok összerendelése is
megtörtént. A rendszer, úgy ahogy működik, erről sem akarok több szót ejteni, mert egész
hosszan lehetne erről beszélni. Anyakönyvi igazgatás úgy szintén működik, Szidikének a
munkájáért nagyon hálásak vagyunk, ez nem titok senki előtt, hogy ő nagyon sokat segített az
anyakönyvi igazgatásban. Illetve a másik, amit kiemelni szeretnék, hogy a szociális ügyekben a
Tóth Mónikának, a kérelmeket beveszi, elküldi, a határozatokat is van, amikor ő maga kinyomja,
szintén nagyon sokat segít, az ő munkáját is megköszönni szeretnénk valahol, ez nem volt benne,
az írásos anyagban, azért mondom el kiegészítés képpen. Képviselő hölgyek urak, polgármester
urak, hozzászólás, kérdésre szívesen válaszolok.
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a 2016-os óriási
fluktuáció az önkormányzatoknál, itt is, ott is, bár nálunk kevesebb volt, a csengelei
önkormányzatnál sok. Úgy veszem ki itt a nevekből meg számokból, hogy nagyon sok munkatárs
elhagyta a csengelei önkormányzatot. Ez anyagi okok, vagy mire vezethető vissza?
Dr. Tóth Tibor jegyző: Pénzügyi vonalon az ASP bevezetése egy olyan jelentős nehézség, volt
olyan kolleganőnk, aki azt mondta ő, már ezt nem szeretné. Igazgatási vonalon volt olyan
kollegánk, aki felsőfokú végzettséget szerzett és az ő bérét nem tudtuk odatenni és nyilván más
helyről meg jobb ajánlatot kapott. Nem is vagyunk már annyira vonzóak, mint önkormányzat. A
múlt héten, amikor hozta a munkaügyi hivatalvezető a Csehek Ágiék a közfoglalkoztatási fórumra a
meghívót próbáltuk érdeklődni nála, hogy még mindig kellene ügyintéző, most is jelenleg ott
vagyunk, hogy talán megoldódni látszik a GYES miatti helyettesítés. A fizetés is kevés, amit adni
tudunk minimálbérrel kiegészítés 161 ezer forint a középfokúaknak, amit tudunk adni, ez is egy
olyan dolog, ami nem teszi vonzóvá a közös önkormányzati hivatalt. Itt pusztaszeren
szerencsésebb a helyzet, mert a Kecskeméti Évi helyére, aki elment sikerült szakképzett ügyintézőt
találni, akinek meg van minden képesítése, közigazgatási szakvizsgával is rendelkezik. Nálunk egy
picit rosszabb a helyzet, jelenleg is folyamatban vannak a beiskolázások, a szakvizsgára, illetve a
közigazgatási alapvizsgára jelentkezések, addig a régebbi ügyintézőknek kell az újakat betanítani.
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. Gondoltam meg éreztem, hogy nem vonzó ma már
önkormányzatnál dolgozni, vagy nagyon elkötelezettnek kell lenni annak, aki ezt vállalja.
Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Annyit a dologhoz még, hogy az új könyvelési rendszernek az ASPnek a tesztelése részünkről most alakul a faluszövetséggel rendszeres kapcsolatban vagyunk, az a
tapasztalat, hogy rengeteget dolgoznak a kollegák ezzel a rendszerrel, és mikor úgy érzik, hogy na
most már készen vagyunk, és föl akarják adni akkor az egész munka gyakorlatilag semmivé, tud
válni és ezt tapasztaltuk nem csak mi, hanem más önkormányzatoknál is. Ennek a helyzetnek még
nem tudjuk mi az oka, pillanatnyilag nem tudtuk még elküldeni azokat a beszámolókat, amiket már
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határidőre el kellett volna. Ebben azt gondolom jelzéssel, kell élni, illetve föl kell deríteni mi az oka
ennek.
Dr. Tóth Tibor jegyző: Jövő héten megint lesz egy terheléses teszt, ezen a héten is lesz egy,
amikor arra kérik az önkormányzatokat, hogy egyszerre próbáljon mindenki elektronikusan
bejelentkezni, így próbálják azt figyelni, hogy a rendszer hány százalékon van terhelve, illetve
mennyi az a szabad kapacitás, ami még marad. Nyilván ennek az a jelentősége, hogy ha 100%-nál
magasabb a terhelés, akkor összeomlik, és nem lehet belépni. Jövő hétre is két időpont van a
kincstár, már küldte az emailt, kiírva ugyanúgy ez a terheléses teszt. Ha nem méretezték volna
alul azt a kiszolgáló szervert, aminek a feladat az lenne, hogy ezt az elektronikus személyi
igazolvány bejelentkezéseket ellássa, akkor nem lenne probléma. Ennek az adóügyes és a
pénzügyes kolleganők, kollegák örülnek igazából, mert addig se tudják a munkájukat csinálni. A
gépjárműadóba is fél pótkocsi, illetve milyen új logika alapján próbáljuk kialakítani azokat a
dolgokat. Működni fog, mert muszáj, hogy működjön.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Kormányos Sándor polgármester: Én annyit szeretnék a munkaerővel kapcsolatban elmondani,
hogy mi egy picit előre menekültünk Csengelén. Jelenleg a pénzügyön négy és fél ember dolgozik,
van egy közös főkönyvelőnk Pusztaszerrel, soha nem dolgoztak Csengelén mint amennyien, most
vannak bent az önkormányzatnál, most jelenleg ott tartunk, hogy nem igazán tudunk leülni. Az új
szabályokat akarjuk a lehető legjobban betartani és a felmerülő igényeket velünk szembe a lehető
legjobban kielégíteni. Jelenleg ez zajlik, illetve a Reatek Zrt-vel azért, hogy ez a rendszer
zökkenőmentesen tudjon mind Pusztaszer mind Csengele részéről működni, nagyon sokszor ott
futnak össze nálunk a szálak. Ez miatt mi a Reatek Zrt-vel külön szerződést kötöttünk, egy
jelentősebb havi pénzösszeget utalunk át nekik azért, hogy mi bármikor tudjunk kérdezni az
egyetlenek, vagyunk az országban ilyen kis település, szerződést voltak hajlandók vele kötni az
1600 önkormányzatból, akiknél ASP rendszer van. Így is van olyan kolléganőnk, aki kis híjával azt
mondom, hogy beköltözött az önkormányzathoz. Örökké az ASP-vel van elfoglalva, reggel
odaköltözik a gépe elé, este ameddig csak bele nem bukik a gépbe, addig teszi a dolgát és
hétvégén is a pénzügyesek, dolgoznak azért, hogy a megemelkedett igényeket ki tudják elégíteni.
Mellette, amit a jegyző úr mond rengeteg sok problémával, küszködik a rendszer.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs további akkor én, felteszem Pusztaszer
képviselő-testületének a kérdést, hogy aki a jegyző úr beszámolóját elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
26/2017.(IV.27.)Kt. határozat
Tárgy: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) dr. Tóth Tibor jegyző
4.) Irattár
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Kormányos Sándor polgármester: Kérdezem Csengele Község képviselő-testületét, aki jegyző
úrnak a beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. megállapítom,
hogy egyhangúlag elfogadtuk a beszámolót. Jegyző úr, köszönjük szépen.

4. napirendi pont: Saját forrás vállalása
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Pusztaszer Község Önkormányzata részéről még
három rövid napirendi pont van. azt javaslom, ezt csináljuk meg közösen. Néhány szóban
betekinthettek a hétköznapjainkba ez által. Utána oldjuk meg a zárt ülés témáját, és utána
rendeljünk el közösen szünetet, mi akkor már be is fejeztük. Negyedik napirendi pontunk, saját
forrás vállalása önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton.
Arról van szó, hogy ismét egy BM-es pályázat megjelent, eddig kétszer mentünk neki, ugyanennek
a pályázatnak ez Egészségház energetikai korszerűsítése, nyílászárók, akadálymentesítés, ezek a
dolgok vannak benne. 30 millió forintos a keretösszeg, ezen felül egy 1,2 millió forintértékű önrész
vállalás az, amit nekünk meg kellene tenni. Tudom, fölmerül a kérdés, hogy miből, mikor összesen
ennyi forrásunk van. Majd ha megnyerjük a pályázatot, akkor ezen el fogunk gondolkodni, egyelőre
ennyi pénzünk van. Igaz, hogy rátettük már néhány dologra de egyiket se nyertük még meg.
Nyugodtan menjünk neki ennek a dolognak én, azt mondom, majd ha odaérünk, akkor majd
meggondoljuk. Semmi képpen nem szeretném elengedni ezt a lehetőséget, erre kérném a
képviselő-testületet, hogy erre azt a határozatot, amit már kétszer meghoztunk ennek az ügyében
mindenféle változtatás nélkül, ismét tegyük meg. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
27/2017.(IV.27.)Kt. határozat
Tárgy: Saját forrás vállalása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 1 561 005,- Ft, azaz –
Egymillió-ötszázhatvanegyezer-öt – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Belügyminisztérium
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár
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5. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következik az én rövid beszámolóm. Az egyik fő probléma, amit
kiküldtem a képviselőknek, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos anomália. A településtisztasági
kft-nek megvonták a működési jogát, pillanatnyilag visszakerülne, bele olvadna a
környezetgazdálkodás kft-be. Ma teljesen nem hivatalos oldalról és abszolút nem tudom hogy igaze az az információm volt, hogy a szegedi környezetgazdálkodási se kapta meg ezt a működési
engedélyt, amit elképzelhetetlennek tartok. Komplett Szeged és Szeged környéke és egyéb
területeket lát el és minket, pedig sorolnának a Felső-bácskai rendszerbe, ennyi az információ
pillanatnyilag. A szemétszállítás nem fog megállni egyelőre. Mivel részesedésünk van a
településtisztasági kft-ben ezért lesz egy taggyűlés a jövő héten ott több információ lesz majd
számunkra és akkor majd emailbe mindenkit értesíteni, fogok. Holnap megyek a püspökségre, a
templom tervei a végső állapotba kerültek, középen lesz a templom tornya, de bizonyos dolgokban
nem érvényesült a mi elképzelésünk, de azt gondolom egy nagyon vállalható, visszafogott templom
építése fog elindulni hamarosan. Püspök úrral ebben a témában fogok egyeztetni, illetve a
zarándokúttal, kapcsolatos szerepvállalásával illetve alapkőletétel időpontjának meghatározása a
cél. Ezzel együtt megtörtént a csereszerződés aláírás, ezt a hét elején aláírtuk, ügyvéd úr szerint
szinte biztos, hogy hiánypótlás lesz még ezzel kapcsolatosan de, ez általában így szokott lenni a
földhivatal bizonyos aggályokat megfogalmaz időnként, azokat próbáljuk átlépni. Arculati kézkönyv
készítésére kötelezték az önkormányzatokat, polgármester úrral közösen voltunk már egy ilyen
tájékoztatón. Szerintem egy hatalmas káosz van az egész rendszerbe. Egyelőre az a legjobb lépés,
ha nem lépünk semerre, megvárjuk egyelőre a fejleményeket. Jövő héten lesz egy felkészítő a
megyeházán, kíváncsi leszek, hogy ott mire jutunk, erről is majd további információk lesznek. Lesz
a jövő héten egy menetrendi egyeztetés Szegeden, ennek kapcsán egy kérdőívet töltöttünk ki,
igyekeztem a lakosságtól is a Facebook-on keresztül, illetve hirdetésen keresztül információt kapni.
Nem nagyon jött, de egyirányú lépést minden képpen kezdeményeztem, hogy a kábelgyár
fejlesztése, és ami a kábelgyár 20-22 pusztaszeri dolgozik, meg kellene oldanunk azt, hogy a
kábelgyárba menetrendszerinti járattal el tudjanak jutni a dolgozók. Ha fejlesztés lesz
elképzelhető, hogy meg is duplázódhat pusztaszerről a kábelgyárba dolgozók száma, erről is lesz
majd egy egyeztetésünk a munkavállaló a munkaadó a közlekedési vállalat és az önkormányzat
részéről. a tornateremmel kapcsolatosan is kész van a tervezés az iskola mögötti szikkasztó domb
helyére, épülne a tornaterem. Pillanatnyilag a teljes költségvetés összeállt ezzel kapcsolatosan az
egyház készíti a pályázatot, én maximálisan benne voltam ebben az előkészítésben, ami az
operatív tervezési folyamatokat illeti. Egy probléma merült fel, hogy nincs szennyvízkezelési
rendszer a faluban ezért az egyedi szennyvízkezelést mondván, gyakorlatilag az a szikkasztó domb
meg fog szűnni ez által azt újra kell építeni és a mai idők, elvárásainak meg kell felelnie. Itt a
probléma az lehet majd, hogy a terület nem biztos, hogy elegendő lesz erre. A megoldás az lesz,
és majd egyeztetni fogok a szomszédos telkek tulajdonosaival, hogy onnan egy 10 méteres
területet átvállalnánk, a Gyapjas Sanyi és a Bánfi Attiláék féle telekből, de ez még a tervezőknek
az igénye alapján, hogy mekkora az a terület, amire szükségük van. Ezt látom megoldásnak erre a
dologra. Örömünkre vásároltunk egy nagyobb teljesítményű Kawasaki motorral ellátott John Deere
fűnyíró gépet, nagyon szép, nagyon jó teljesítménye van, 1 millió 600 ezer forint, közmunka
programban kapott keretéből tudtuk megvásárolni, most már így van két fűnyíró gépünk. A
Homoktaposók túráján vettem részt elmentünk Pálmonostorára a sárga majorba és visszafelé úton
különböző nevezetes helyeket néztünk meg. Amikor az Árpád halmi iskola volt helye mellett
eljöttünk akkor ott megemlékeztünk az iskoláról és fölmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha az
Árpád halmi iskola egykori helyén egy emlékhelyet vagy egy emlékoszlopot vagy emléktáblát
állítanánk. Javasolnám, hogy a képviselő-testület ezen gondolkodjon el és a következő alkalomkor
vissza fogunk térni erre a témára, hogy látunk-e ebben fantáziát. Kiküldtem a földárveréssel
kapcsolatos információkat, tegnap délután négy óráig lehetett volna betenni ebbe a rendszerbe egy
biztosítékot. A mi esetünkben a négy területre másfél millió forint lett volna az összes költsége,
pedig öt millió forint körüli. Végül úgy láttam mivel se pénzünk, nem tudunk ennek neki menni, a
könyvelőkkel is egyeztettem, nem érdemes megkockáztatni sem, ezért ezt elengedtük
pillanatnyilag. Szomorú, hogy meglebegtették előttünk, hogy ingyenesen meg tudjuk kapni ezeket,
a földeket, közben meg árverésre bocsátják. Viszont ami nagyon érdekes, hogy egy már a faluban
dolgozó cég képviselői kerestek meg, hogy telephely igény lenne, meg valami albérletet is
keresnek. Ez volt tegnap reggel, amikor kiderült, hogy tegnap délután négyig lehet bejelentkezni
akkor gyorsan, megkerestem őket, hogy minden adattal elláttam őket, ha telephelyet akarnak,
akkor próbálják megvenni ezt a területet itt a lehetőség, ha ezt komolyan gondolják. Nem tudom
hova jutottak vele tegnap. Szabó Erika úgy tűnik, hogy még egy hónapot tud maradni utána az
orvos, valószínűleg azt javasolja neki, hogy óvatosabban mozogjon. Meghirdettem a helyettesítő
állást pillanatnyilag három jelentkező, van, ebből kettő olyan, aki már tapasztalatokkal is bír, kettő
pusztaszeri és egy pálmonostori jelentkező van. Május 8-ig még lehetőség van a jelentkezésre. Már
most azt tudom mondani, hogy az Erika biztonságos helyettesítésére van esélyünk. Kérdés van-e
esetleg?
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Ocskó László képviselő: Az informatikai toronynak helyével kapcsolatosan mi a helyzet?
Máté Gábor polgármester: Három hely van, én azt gondolom, hogy a Pali mögötti terület azért
nem jó, erről már Misivel is beszélgettem, mert ez egy harminc méter magas torony lenne, nem
lehet külterületre vinni, mert nem akkora a kapacitása, viszont ott, ha jövünk befelé éppen a
templomtorony mögött, hatalmasodna ez a másik torony, azt nem szeretném. Nekik a József Attila
utcai tetszene a legjobban nekem meg a Dékány Tibi mögötti terület. Egyelőre itt tartunk ha van
egyéb ötlet, szívesen fogadjuk. Egyéb kérdés? Aki elfogadja a beszámolómat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
28/2017.(IV.27.)Kt. határozat
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti időszak eseményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Polgármester úr, átadom a szót.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Gyorsan szeretném összefoglalni az
elmúlt két hónapban mi történt, és utána beszélnénk, róla egy pár szót vagy kérdeznétek.
Csengelei utak építésére pályázatot nyújtottunk be, a közfoglalkoztatási program keretében,
amelyre Bob Cat típusú rakodó gépre 2,9 millió forintot nyertünk. Jelenleg arra kérnélek
benneteket, hogy aki tud, vagy van a látóterében ilyen eszköz, amit meg tudunk vásárolni, akkor
segítsetek benne, hogy a legjobb gépet a legjobb áron tudjuk megvenni, használt gépet
vásárolhatunk. Pályázatot nyújtottunk be kóser vágóhídra vezető útnak a szélesítésére, elment a
pályázat befogadásra került, ez 109 millió forint, támogatással és 13 millió forint önrész
bevállalásával itt a mellékutat is meg szeretnénk javítani 2,3 km hosszan. Befogadták a
pályázatunkat, jónak tartják, ígéretet kaptunk arra, hogy megfelelő odafigyeléssel fogják kezelni
ezt a pályázatot. Több személlyel bővültünk még a mostan időszakban is, a Hatvani Mária bekerült
közfoglalkoztatás címszó alatt Csengele Önkormányzatunkhoz. Ő már most folyamatosan együtt
dolgozik a Ildikével és tanulja a közfoglalkoztatást és a közfoglalkoztatottaknak a vezetésének a
csínját. Kucsora Boglárka, mint kulturális közfoglalkoztatott került be hozzánk. Ő egyrészt az
önkormányzat munkáját fogja segíteni, illetve a másik oldalon a Törköly Áginak nyújt segítséget a
falusi rendezvények lebonyolításában. Több személy meghallgatása után került az alsó Csengelén
lakó Tóth Mónika úgy a látóterünkbe, hogy ő közalkalmazotti státuszban az Olajos Alíz helyére,
fölvételre kerül. Nem könnyű volt jegyző úrral illetve pénzügyi vezetőkkel folyamatosan, azt hiszem
nyolc embert, hallgattunk, meg hogy a lehető legjobbat megtaláljuk. Szabó Ferenc személyében a
mezőőr, a hónap elejétől munkába állt. Megbeszéltük azt, hogy itt van egy másik ponton 650 ezer
forintot nyertek a polgárőreink egy pályázaton, amint beszéltük a lehető legjobb technikai eszközt
jó volna a kezébe adni, volna egy 500 ezer forintos felszerelés díj, aminek az egyik 250 ezer
forintját kell kifizetni a másik 250 ezer forintot majd a magyar állam, kifizeti. Illetve egy 850 ezer
forintos olyan hő kamerás éjellátó készülékkel szeretnénk fölszerelni, mind a polgárőröket, mind a
falut, ami a korunk kihívásainak maximálisan megfelel. Amint tudjátok újraélesztő készülék került
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átadásra Csengelén, amelyhez Csengele Község Önkormányzata 10 ezer forintos összeggel járult
hozzá. a sátorra kértétek, hogy keressek árajánlatot, ez egy 3,5 millió plusz Áfá-s árajánlatot
sikerült kapnunk Pécsről plusz minden egyes ablak 25 ezer forintba kerül. Egy picit most ezt
elvetettük, pénzügyileg ez az ideibe nem fér bele. Az ópusztaszeri példára beindulva elkezdődött a
csengelei általános iskolával egy olyan program, amivel próbálnánk minél több gyereke hozni
Csengelére. Ez még gyerek cipőbe jár, de szeretnénk kérni, hogy mindenki gondolkodjon rajta,
mert Csengele jelentősen fogy a gyerek létszám mind az óvodában, mind az iskolában. Csókási
Imre közfoglalkoztatás keretében teljese egészében a sport házhoz kerül, ott végzi a munkáját.
Átadásra került az öltöző, nagyon sokan nem tudták, hogy mit akarunk a sportpálya melletti
házzal. Elindult a játszótérnek a bontása, rossz helyen volt, többször jeleztétek, hogy vízben áll a
játszóterünk, egy picit meg is látszott a faszerkezeten. A komplett faszerkezetet kicseréltük rajta,
újrafestettük, rendbe raktuk, most az engedélyezési fázisban vagyunk, mert véleményem szerint
be kellene hozni a tornaterem háta mögé, mert az egy magas pont, illetve a gyerekek nem tudnak
kiszaladni az útra. A MÁV-al történt egy furcsa megbeszélésünk, le akarták zárni egy hétre a vasút
átjárónkat, nem volt könnyű meggyőzni őket, hogy itt forgalom zajlik, de be tudtuk bizonyítani,
hogy nem. Építenek egy új átkelőt, amíg ezt a régit felújítják. Buszigénylő lap került bevezetésre.
Eddig személyes megszólítással került a busznak az igénylése, innentől fogva mindig az igénylő
szervezet vezetőjének ellenjegyzésével lehet csak a buszt igényelni. Volt egy problémás esetünk,
ahol egy román apuka másfél éves próbálkozásán vagyunk túl, amiben azt mondja, hogy ő nem
tudja a kislányát hazavinni, apuka problémák vannak egy anyuka, két apuka, még egy gyerek. A
lényeg az, hogy nem az apuka nevére van írva. Kaptunk egy olyan ajánlatot a kormányhivataltól,
amelyben azt kérték, hogy 150 ezer forintot biztosítsunk a számára, amiből haza tud menni. Utólag
engedelmetekkel én azt mondtam, hogy ha másfél év alatt nem sikerült neki hazajutni úgy, hogy
ingyenes etetjük, ingyen látjuk el a kislányt az óvodába, mert fejkvótát nem kapunk rá, akkor
abból a 150 ezer forintból sem fog megtörténni. Rendezzék soraikat, és utána szóljanak, hogy hová
jutottak el. a kislányt a mai napig ellátja kvázi Csengele Község Önkormányzata havi 30-40 ezer
forinttal, támogatja így a családot. Volt alsó Csengelén egy leányzó, aki a kisebbséghez tartozik,
nem kért egyáltalán segítséget tőlünk, született egy furcsa jegyzőkönyv, amiben kéri Csengelei
Község Önkormányzatát, hogy megfelelő élelmiszerrel lássuk el a kislányt, tizennyolc éves, ez a
negyedik gyereke, segítséget se kért. Megbeszéltük, hogy a családsegítő szolgálat kimegy hozzá és
természetbeni juttatásban, mindig ellátja őket. A Móra Ferenc utca egy épületének a megvásárlása
megtörtént, aláírtuk a szerződést, elutaltuk pénteken a 6 millió forintot, innentől fogva ez
szerintem a következő pár napban teljes egészében a tulajdonunkba kerül. Szociális bérlakássá,
illetve a gépek tárolására alkalmas hellyé fog majd alakulni. A postán bonyodalmak vannak,
önkormányzatunk odafigyel rá, pont az a helyzet van, mint a takarékszövetkezetnél, hogy nem
szólhatunk bele a magán ügyeibe, bár nem kis bonyodalmakat okoz a faluban a levélkihordással.
Több tárgyaláson vagyunk túl a legjobb tudása szerint, végzi a munkáját, nagyon komoly
racionalizálás van ebben a pillanatban, és ez meglátszik az ott dolgozókon. Elkezdődött a
kemenceépítés, illetve a faszerkezetnek az építése. Az óvodába szaktanácsadót sikerült ingyenesen
keresnünk, amiben mind a vezetők, mind az óvónőket, mind az átszervezéssel kapcsolatos
problémákat fogják majd kezelni. Eddig három csoport volt, most az óvoda létszám illetve törvényi
változások miatt két csoport illetve a bölcsődének a kiemelése történik. Lezajlott az ablakcsere 10
millió forint, értékben a faluházunkon. Szuper gyors internetre kéréssel fordultunk a
kormányhivatal segítségével Dajcs Tamáshoz, a három nagy cégünket megpróbálnánk gyors
internettel ellátni. Csengelén tartotta a csólyosi rotary klub gyűlését. Itt alapjában véve német
ajkúak jöttek el hozzánk, csengelei zenét hallgattak, megismerték Csengelét, csengelei bort
kóstoltak, a csengelei pálinkát, nagyon bízom benne, hogy jó hírét viszik a falunak a későbbiek
során is. Megemlékeztünk Varga Ferencnéről, volt egy családi összejövetel, negyvenegy évig
dolgozott Csengelén és ezt Csengele nevében köszöntem meg és látszott rajta, hogy nagyon jól
esik neki. Az ingyenes parkoló épül Csengelén, 500 négyzetméterben, már a szegőkövek lerakása
zajlik. A vízminőség javító lezárásra került, most került aláírásra az átadás-átvételi jegyzőkönyv,
szerződést kell kötnünk a későbbiek során az Alföldvízzel. Nem voltak rendezve Csengelének a
földtulajdon kérdései, illetve nem vettünk föl állam támogatást. Most az első év, amikor durván 50
hektár földünk van és az 50 hektár földből Sípos Ferdinándnak 25 hektárnyi terület, van átadva 20
ezer forint per hektáros bérleti díjért 25 éves távlatra. Van egy 25 hektár, amire területalapú
támogatást szeretnénk benyújtani. Pályázatot nyújtottunk be a Cirok Zsuzsiékkal közösen az
Ifjúsági Alapítványhoz négy rendezvényt szeretnénk 1 millió forint, értékben, 100%-os
támogatással megcsinálni. mindent megpróbálunk, mindent elkövetünk azért, hogy ez a pályázat
nyerjen és minél jobban színvonalasabban meg tudjuk csinálni. Foglalkoztatási paktumot kötöttünk
Mórahalommal és Kistelekkel, ezt aláírtam 100 személynek a kistérségben történő elhelyezéséről
szólna ez a foglalkoztatási paktum. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Szél Jánossal,
illetve a kedves feleségével, a csárdaépítéssel volt ez kapcsolatos. Újra madárinfluenza
megfigyelési körzetté nyilvánították Csengele felső részét, nálunk nem ütötte fel a fejét a
probléma, viszont a falu északi részén megy el az a megfigyelési körzet, Bács-Kiskun megyében
van a probléma. A szociális szövetkezettel kapcsolatban ma döntést kell hozni, illetve az
önkormányzati tűzgyújtást még tárgyalni és dönteni kell. Nagyon szépen köszönöm.
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Kisteleki Rendőrkapitányság
Szám: 06060-0/820-1/2017.ált.

BESZÁMOLÓ
Pusztaszer község közrendjének és közbiztonságának
2016. évi helyzetéről

2017.
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Tisztelt Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő-testület !
előtti
beszámolási
A
Pusztaszer
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettségemnek - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésére
tekintettel - az alábbiakban írtak alapján teszek eleget:
Az elmúlt évben is a Kisteleki Rendőrkapitányságnak alapvető törekvése volt az illetékességi
területünkön élő, illetve az itt tartózkodó személyek részére élhető, nyugodt, kiegyensúlyozott
közbiztonság szavatolása.
Kiemelt feladatnak tekintettük a bűnügyi felderítő tevékenység hatékonyságának fokozását, a
lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények elleni preventív
fellépést, valamint a veszélyeztetett korosztályok sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzését. Emellett célul tűztük ki a halálos eredménnyel járó közúti balesetek
megelőzését, valamint a közterületi rendőri jelenlét fokozását.
Pusztaszer község bűnügyi helyzete és közbiztonsága hosszú évek óta kiegyensúlyozottnak,
szélsőségektől mentesnek értékelhető.
A bűnügyi fertőzöttség viszonylag alacsony, kiemelt tárgyi súlyú, vagy a lakosság széles
köreit irritáló bűncselekmény a vizsgált időszakban nem történt.
A rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az objektív statisztikai adatokkal
összhangban a településeken élő lakosság szubjektív közbiztonságérzete is megfelelő mértékű
legyen és a rendőrség kedvező társadalmi megítélését - a korábbi évekhez hasonlóan –
fenntartsuk. Ezen célt a települési önkormányzatokkal történő konstruktív együttműködéssel,
a lakosság különböző korosztályait megszólító bűn- és baleset megelőzési programokkal
valamint törvényes és szakszerű, ugyanakkor humánus rendőri intézkedésekkel, a
törvénytisztelő polgárokat segítő és támogató, velük együttműködő rendőri magatartással
igyekeztünk szolgálni.

BŰNÜGYI HELYZET
Megállapítható, hogy Pusztaszer község területén a regisztrált bűncselekmények száma a
korábbi évekhez hasonlóan alacsony bűnügyi fertőzöttségre utal, az elmúlt 7 év adatait
figyelembe véve 2016. évben a 2. legkevesebb bűncselekményt regisztráltuk (2010 évben 32
bűncselekmény, ugyanakkor 2016. évben 16 bűncselekmény).
A rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált bűncselekmények 6 %-a (16)
Pusztaszer község területén történt, amely az előző évhez minimális csökkenést mutat. /1-2.
sz. mellékelt/
Pusztaszer község vonatkozásában a bűncselekmények összetétele strukturálisan jelentősen
nem változott, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló
bűncselekmények vonatkozásában ki kell emelni, hogy az elmúlt évben 6 közterületen
elkövetett bűncselekményt regisztráltunk./3. sz. melléklet/
A „kiemelten kezelt bűncselekmények” kategóriában a regisztrált delictumok száma az előző
évi adatokhoz viszonyítva kis mértékben emelkedett (12).
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A bűncselekmények jelentős részét a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások
jelentik. A rendőrkapitányságon található településeken a tárgyévben 93 lopás
bűncselekmény történt, amelynek 9 %-a (8) történt Pusztaszer területén. /4. sz.
melléklet/
A lopások vonatkozásában a járás területén 15 lakásbetörést regisztráltunk, amelyből 2 eset
történt Pusztaszeren, zárt gépjármű feltöréssel elkövetett lopás bűncselekmény nem vált
ismertté az elmúlt évben.
A bűnügyi helyzet elemzésénél célszerű kitérni a bűnmegelőzés jelentőségére, és e
tevékenység társadalmasításának szorgalmazására. Ugyanakkor megállapítható, hogy a
községben kiemelkedően jól működő polgárőrség tevékenykedik, amely működéséhez
továbbra is szakmai támogatást biztosít a rendőrkapitányság.
KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG
A szolgálat szervezésénél, tervezésénél igyekeztünk minden releváns információt figyelembe
venni, illetve a rugalmasságra törekedni (kritikus időszakok, veszélyeztetett területek, stb.). A
körzeti megbízott megerősítése, helyettesítése miatt a Kisteleki Rendőrkapitányság
állományából is vezényeltünk rendőrt a területre fokozott közbiztonsági, illetve közlekedési
ellenőrzések, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása céljából.
Kiemelendő, hogy a „fokozott közterületi rendőri jelenlét”-re biztosított központi többlet
keret terhére 2016. évben is fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk valamennyi település,
így Pusztaszer területén is. Ezáltal nagyobb rendőri jelenlét volt érzékelhető a településen,
amelynek célja nem a büntetés, hanem a lakosság közbiztonságérzetének növelése, a
rendőrség iránti bizalom erősítése volt.
A közterületi intézkedések során kiemelt figyelmet fordítottunk ennek figyelembe vételével a
szándékos bűncselekményt elkövető személyek és körözött személyek valamint ittas
gépjárművezetők kiszűrésére.
A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén veszélyeztetett település nincsen, ennek
megfelelően a napi közterületi szolgálattal a települések, így Pusztaszer napi visszatérő
ellenőrzése megvalósult.
A község területén megrendezésre kerülő, nagyszámú érdeklődőt vonzó rendezvények rendőri
biztosítását a polgárőr egyesület tagjaival eredményesen végrehajtottuk.
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett személyi sérüléses
balesetek száma az előző évhez viszonyítva +27,8 %-kal növekedett (18→23), ugyanakkor a
halálos kimenetelű balesetek száma jelentősen visszaesett (3→1). A bekövetkezett balesetek
vonatkozásában megállapítható, hogy a tavalyi évben az előző évhez viszonyítva jelentősen
emelkedett az ittasan okozott balesetek száma (2→5), amely miatt a továbbiakban is kiemelt
figyelmet fordítunk az ittas gépjárművezetők kiszűrésére.
A tavalyi évben Pusztaszer község területén egy könnyű sérüléssel járó személyi sérüléses
közúti közlekedési baleset történt. /5-6. sz. melléklet/
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A balesetmegelőzés a rendőrség kiemelt feladata, így az általános iskolában és az óvodában a
Kisteleki Rendőrkapitányság munkatársai és a település körzeti megbízottjai színvonalas
előadásokat tartottak e tárgyban.
A közlekedési helyzet javítása érdekében a jövőben is kiemelten kívánjuk kezelni a
közlekedésrendészeti ellenőrzések végrehajtását, különösen tekintettel a gyorshajtók és az
ittas vezetők kiszűrése vonatkozásában.
EGYÜTTMŰKÖDÉS, PARTNERSÉG
A közrend, közbiztonság fenntartásának meghatározó, de nem kizárólagos szereplője a
rendőrség. Működésünk, tevékenységünk során ezért számítunk minden támogató, segítő
partnerre. Pusztaszer területén hagyományosan jó együttműködés alakult ki és valósul meg a
település Önkormányzatával, a társadalmi és civil szervezetekkel, a településen élő
polgárokkal.
A község polgárőrei példaértékű, lelkiismeretes munkájukkal jelentős mértékben
hozzájárultak a település kedvező közbiztonságához. Tevékenységüket az elmúlt évben is
példaértékűen, a település rendőreivel együttműködve, illetve önállóan végezték.
Megköszönve az Önkormányzat és Polgárőrség 2016. évi támogatását, a jövőben is kérjük
segítségüket, javaslataikat, hogy munkánkat még hatékonyabban, eredményesebben
végezhessük.
K i s t e l e k, 2017. április 03.

Szabó Zsolt r. alezredes
kapitányságvezető
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet
Kistelek Rk illetékességi területén rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények településenkénti megoszlása (2016)

2. sz. melléklet
Pusztaszer község területén rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények alakulása (2010-2016)
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3. sz. melléklet
Pusztaszer község területén rendőri eljárásban
regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása (2010-2016)

4. sz. melléklet
Lopások településenkénti megoszlása
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5. sz. melléklet
Személyi sérüléses balesetek településenkénti és sérülés szerinti megoszlása (2016)

6. sz. melléklet
Személyi sérüléses balesetek településenkénti megoszlása és alakulása (2010-2016)
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Beszámoló a 2016. évi
tevékenységről

I.

Kiemelt célok

Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti teljesítménycélok:
1. A SEVESO III. irányelv magyarországi bevezetése során kiemelt figyelmet kell fordítani a jogi
szabályzásban megjelenő, a veszélyes üzemekkel kapcsolatos új törvényi és rendeleti előírások
maradéktalan végrehajtására a helyszíni ellenőrzések során.
2. Az integrált hatósági munka erősítése érdekében biztosítani kell a társhatósági együttműködési
készséget, erősíteni kell a szolgáltató szemléletet, az eljárások törvényességét. Fejleszteni kell a
hatósági munka informatikai támogatását, a papír alapú iratkezelés kiváltását.
3. Növelni kell az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek számát, valamint a már
működő egyesületek tevékenységét folyamatosan segíteni kell. A kirendeltségek, és a tűzoltó
parancsnokságok kiemelt módon kezeljék az önkéntes tűzoltó egyesületek teljes körű
tájékoztatását, szakmai munkájuk segítését, fejlesztését, és növelni kell bevonásukat a hivatásos
szervek által szervezett gyakorlatokba. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az
egyesületek vállalják a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületté történő átminősítésüket.
Fejleszteni kell az önkéntes polgári védelmi szervezetek, járási mentőcsoportok műveleti
alkalmazását, célirányos felkészítését.
4. Különös figyelmet kell fordítani az ingatlangazdálkodás területén a költségek csökkentésére, a
rezsiköltségek minél alacsonyabb szinten tartása érdekében. Kiemelt figyelemmel kell végezni az
üzemeltetésükben lévő gépjárművek karbantartását, a felülvizsgálatok előírt időben történő
elvégzését. A helyi szervek vezetői által végrehajtott ellenőrzési tevékenységet erősíteni,
minőségét javítani kell.
5. A közszolgálati életpálya célkitűzéseinek megfelelően fokozni kell a szervezet állománymegtartó
képességét a létszámgazdálkodás stabilitásának fenntartásával. Tovább kell fejleszteni az
állomány képzési, továbbképzési, felkészítési rendszerét a szakmai kompetenciák fejlesztése
érdekében. Tökéletesíteni kell az egyéni teljesítményértékelés és a napi feladat-végrehajtás
minősége közötti összhangot.
6. Fokozott figyelmet kell fordítani az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, fizikai
állóképességének fejlesztésére.

A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott
módon végrehajtottuk.
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II.

Beszámoló a 2016. évi
tevékenységről

Vezetés, irányítás helyzete

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád MKI) Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Szegedi KvK), mint fiatal szervezeti egység
negyedik éve látja el az elsőfokú hatósági és szakhatósági feladatokat.
A Szegedi KvK alárendeltségébe a Szegedi és a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a
továbbiakban: Szegedi HTP és Makói HTP) került 2012. április 1-jétől. A rendszeresített vezetői
beosztások (5 státusz) mindegyike betöltésre került.
Ebben az évben is folyamatosan aktualizáltuk a kinevezéseknek megfelelően a munkaköri leírásokat.
A katasztrófavédelmi műveletek elemzéséről, valamint a komplex veszélyhelyzeti prognózis és beválásvizsgálat készítéséről szóló 114/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben szabályozott, a
Csongrád MKI által elkészített, negyedéves prognózisok alapján, összeállítjuk a havi műveleti tervet. A
szakterületi vezetőkkel szakmai munkaműhely keretében, minden esetben feldolgoztuk a
dokumentumban foglaltakat, és meghatározásra került a végrehajtás menete. A kitűzött célok
megvalósulását minden esetben jelentjük Igazgatóhelyettes Úr részére, valamint összefoglalva,
kiértékelve negyedévente beválás-vizsgálat formájában teszünk jelentést a végrehajtás módjáról,
eredményességéről, nehézségekről. A Havi Naptári és Ellenőrzési Tervek elkészítése minden esetben
határidőre megtörtént, és a végrehajtáshoz szükséges feltételek biztosítottak voltak. Az időarányos
végrehajtásról a szakterületi vezetők az adatszolgáltatást teljesítették, elmaradás esetén a szükséges
jelentéseket megtettük.
Szegedi KvK-n az ügyiratok kezelése a hatályos normák szerint történik, a több szakterületet érintő
esetekben szakterületi vezetők referálnak az aktuális állapotokról.

II/1.

Humán terület

A Szegedi KvK hatályos állománytáblája szerinti létszámunk elegendő a szakmai feladatok
végrehajtásához.
Személyi állományunk szakmai felkészültsége jó, mégis nagy hangsúlyt fektettünk az állomány
folyamatos továbbképzésére, biztosítottuk mind a vezető, mind a végrehajtó állomány országos és
területi szintű ki- és továbbképzésen történő részvételét. Havonta önképzéseket tartottunk. A tűzoltóparancsnokságok elkészítették a kiképzési- és gyakorlattervüket, melyek a kirendeltség Féléves Vezetői
Munkatervének mellékletét képezték. A megfelelő képzettségi szint elérése érdekében továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk a tervszerű beiskolázások végrehajtására.
Tevékenységünkre vonatkozóan, beavatkozásaink során a személyi állománnyal kapcsolatban negatív
lakossági bejelentés vagy panasz nem érkezett.
II/2.

Sajtó

A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI szóvivője
útján valósult meg. A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú
előadásokat tartottunk különböző szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon
vettünk részt (pl.: Szegedi Biológiai Kutató Intézet).
Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem
életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során kiemelkedő segítséget nyújtottak az
egyes szolgálati csoportok.
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2016. évben kísérleti jelleggel több óvodában is ismeretterjesztő foglalkozásokat tartottunk, és ezeket
követően került sor a tűzoltó laktanya látogatására. Az óvónők visszajelzései, irányított felmérései
alapján megkezdtük ezen korcsoport részére készülő program kialakítását.
A Szegedi KvK és a Szegedi HTP szervezésében került megrendezésre 2016-ban a FUTÓTŰZ
Horizontális Lépcsőfutás. A verseny, melyre közel 400 fő, többségében gyerek nevezett a Dóm téren és
a belvárosban került megrendezésre, és az indulók mellett a hétköznapi program ellenére további kb.
600 főt vonzott. A futóverseny mellett fejlődéstörténeti kiállítással vártuk az érdeklődőket.

III.

Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok

III/1. Tűzoltósági szakterület
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok
munkájának szakmai felügyelete

tűzoltási,

műszaki

mentési

és

katasztrófa-elhárítási

A kirendeltség tűzoltósági kérdésekben a Szegedi HTP és Makói HTP parancsnokával naponta egyeztet
a szolgálati kérdésekben, valamint a heti kirendeltség-vezetői értekezletet követően a heti aktualitásokat
áttekinti. A tűzoltósági területet érintő szabályzók módosulása esetén külön továbbképzés keretében a
parancsnokokkal közösen feldolgozza az új ismereteket.
A szolgálatszervezéssel kapcsolatosan folyamatosan egyeztet, kifejezetten a túlóra elkerülése miatt, az
aktuális létszámot a lehetőségekhez mérten változtatta.
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok képzési, továbbképzési tevékenységének szakmai felügyelete
A BM OKF Kiképzési szabályzatában foglaltak alapján a tűzoltó-parancsnokságok az éves kiképzési
terveiket elkészítették, melyek alapján a képzéseket, valamint a kötelezően előírt önképzéseket
végrehajtották.
A Szegedi KvK tűzoltósági felügyelője a Csongrád MKI tűzoltósági főfelügyelőjével egyeztetett az
elvárt gyakorlati képzések rendszerességét és óraszámát illetően, majd a képzési terv elkészítésekor
folyamatosan konzultált, koordinált a parancsnokokkal, hogy a képzési terv kialakításával hatékonyan
elő tudják segíteni az állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlődését, gyarapodását. Az
oktatás során kiemelt figyelmet fordítottak:
a gyakorlat-orientáltságra,
a szervezettel kapcsolatos jogi és szakmai változások naprakész ismertetésére,
szakmai tapasztalatok feldolgozására,
a központilag kiadott szempontokon kívül a helyi sajátosságoknak megfelelően feldolgozandó
témakörök oktatására,
 az állomány fizikai állapotának fenntartására, fejlesztésére.





A tűzoltás, műszaki mentés irányítására jogosultak alkalmassága, felkészültségük értékelése
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon a tűzoltás vezetésére jogosultak alkalmasak feladataik
ellátására, szakmailag jól felkészültek.
A Szegedi KvK képzési, továbbképzési munkája
Az éves képzési terv kidolgozásának előkészítése megtörtént. Az előkészítés során részt vettünk a
Csongrád MKI 2016. évi Éves Kiképzési Tervében szereplő készenléti szolgálat területi szinten
szabályozandó képzési tartalom elkészítésében. A megyei tűzoltósági főfelügyelővel egységesítette az
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elvárt gyakorlati képzések rendszerességét és óraszámát, majd a képzési terv elkészítésekor folyamatos
konzultációt folytatott a parancsnokokkal egy jó, kidolgozott és elméleti-gyakorlati felkészültséget
gyarapító képzési terv elkészítése érdekében.
2016. február 15-16-án a kirendeltség-vezető, polgári védelmi felügyelő és tűzoltósági felügyelő részt
vett előadóként az Ásotthalom, Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban, a BM OKF
Tűzoltósági Főfelügyelősége által szervezett erdőtűzoltással kapcsolatos továbbképzésen. A
továbbképzésen öt megye 140 tűzoltás irányítására jogosult tűzoltója vett részt. A képzésen résztvevők
átfogó képet kaptak az erdőtüzek oltásának taktikájáról és a terepi tájékozódás ismereteiről, valamint az
Csongrád MKI által a 2016. évben négy alkalommal tartott tűzoltó-parancsnoki és kirendeltségi
felügyelői továbbképzésen.
2016. évben a Szegedi HTP-n 3 új gépjármű került beállításra. A Mercedes Sprinter típusú műszaki
mentőszer, ami a parancsnokságra érkezett április 04-én, május 18-án állt „munkába”. A Faun Tadano
típusú daru a parancsnokságra érkezett március 29-én, és beállításra került április 12-én. A Rába R16
típusú gépjárműfecskendő a parancsnokságra érkezett szeptember 15-én, és beállításra került október 4én. Mindhárom szer kezeléséhez szükséges képzéseket megszerveztük, a kihelyezett formában
lebonyolíthatóakat végrehajtottuk.
A Szegedi KvK által szervezett gyakorlatok rendszere, a kirendeltség irányítói és szakmai felügyeleti
tevékenységének érvényesülése
Kirendeltségi szervezésben 2015. évben végrehajtásra került Mórahalom Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének rendszerbe állító, majd 2016. évben az éves minősítő gyakorlata. Évente
együttműködünk a Rotaract „Érted-értem” baleseti szimulációs gyakorlat megrendezésében.
A 2016. évben részt vettünk a Csongrád MKI által szervezett vezetési törzsgyakorlaton. A
törzsgyakorlatok témája volt a 2016. április 17-én, a Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged,
Dorozsmai út 35. szám alatti telephelyén keletkezett tűzeset felszámolása, amelyről szakterületünk eseti
műveletelemzést is készített. A szegedi rakparton tartott katasztrófa-felszámolási együttműködési
gyakorlaton a Szegedi HTP egységeinek látványos bemutatója mellett a szakterület a turbóreaktív
oltójárművet mutatta be működés közben. Részt vettünk továbbá a DAKK Zrt-nél tartott
alacsonypadlós autóbusz emelési gyakorlatokon. Új feladatként jelentkezett a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott erdőtűzvédelmi konferencián és gyakorlaton történő
részvétel, amely kapcsán dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő a
kirendeltség-vezetőnek és tűzoltósági felügyelőnek (mint az országos erdőtűzoltási csoportba
beválogatott személyeknek) vezetési törzsgyakorlaton való részvételt határozott meg. Előkészítési
feladatokat végeztünk a 2016. március 16-án és szeptember 16-án megtartott járási mentőszervezetek
gyakorlatával kapcsolatban.
A Csongrád MKI által jóváhagyott Műveletirányítási Tervek (MT), valamint a Tűzoltási és Műszaki
Mentési Tervek (TMMT) megléte, naprakész állapota, használhatósága
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18/A.
§ (2) és (3) pontjai alapján teljesített adatszolgáltatásokat követően elkészített Tűzoltási Műszaki
Mentési Terveket (továbbiakban TMMT) és a hozzájuk kapcsolódó Egyszerűsített Tűzoltási Műszaki
Mentési Terveket (továbbiakban ETMMT) a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok felülvizsgálták.
A Szegedi KvK alárendeltségében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok összesen 117 TMMTvel rendelkeznek.
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Szegedi HTP 101 darab tervvel rendelkezik, amelyből a 2016. évben 31 terv olyan mértékű módosítása
történt, hogy jóváhagyásra felterjesztésre került, valamint 1 új terv is készült. Jelenleg 7 darab terv
átdolgozása és 3 elkészítése van folyamatban.
A Makói HTP 16 tervvel rendelkezik.
Mindkét tűzoltóság esetében a tervek folyamatosan karbantartottak, azokat ciklusosan felülellenőrzik, a
szükséges módosításokat megteszik, indokolt esetben felterjesztésre kerül jóváhagyás céljából.
A Műveletirányító Terv kötet az előírt átdolgozások után 2016. évben a Szegedi HTP esetében június
27-én, a Makói HTP esetében július 4-én jóváhagyásra került.
A létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek nyilvántartása, bevonhatóságuk a
tűzoltásba, műszaki mentésbe és katasztrófa-elhárításba
A vonatkozó főigazgatói intézkedésben meghatározottak alapján a szakterület évente elkészítette az
alárendeltségében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködési megállapodással
rendelkező - alábbi - önkéntes tűzoltó egyesületek évi tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének
értékelését, felügyeleti minősítését:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ruzsa
Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Mórahalom Kiemelten Közhasznú Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya
Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Maroslelei Polgárőr és Tűzoltó Közhasznú Egyesület
Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat Közhasznú Szervezet

Ezen felül elkészíti FER Algyő LTP és Continental Contitech LTP évi tevékenységéről szóló
felügyeleti értékelését.
A járási mentőszervezetek gyakorlatain 5 ÖTE vett részt. A parancsnoksággal együttműködési
megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek rendszeresen a közigazgatási területen szervezett
gyakorlatokon, valamint a Csongrád MKI veszélyhelyzeti prognózisában meghatározott gyakorlatokon
vettek részt. Több ÖTE-nél egyéb gyakorlat is végrehajtásra került, légzőkészülék kezelésével,
használatával, valamint sötétben történő tájékozódással kapcsolatban. Az egyesületeknél elméleti
foglakozásokat tartottak. A gyakorlatok minden esetben megfelelt minősítéssel zárultak, az
együttműködés megfelelő volt, az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltásban és műszaki mentésben
bevethető tagjai a kapott feladatokat, utasításokat szakszerűen és fegyelmezetten hajtották végre.
Mórahalom Város ÖTE 2015. november 01-től vállalta az önálló beavatkozó tevékenység végzését
Mórahalom város közigazgatási területén. Az ÖTE elhelyezési körülményei megfelelőek, a
szertárépület közművesített. Az épület a Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában van fűtött,
mosdóval, WC-vel rendelkezik. Az épületben működnek a rendőrség és a mentőszolgálat helyi
szervezeti egységei. A képzések végrehajtására rendelkezésre áll egy helyiség. A szaktevékenységet
egy 1986. gyártási évű IFA és egy MB RB TLF 1000 AT típusú gépjárműfecskendőkkel végzik,
amelyet 2016. szeptember 15-én vehettek át az BM OKF-től. Az egyesület évek óta segíti a hivatásos
egységek munkáját. Évente átlagosan 20 művelet felszámolásánál segítettek, amelyek típusuk szerint
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jellemzően tűzesetek. Kirendeltségi szervezésben 2015. évben végrehajtásra került az egyesület
rendszerbe állító, majd 2016. évben az éves minősítő gyakorlata.
A tűzoltósági szakterület rendszeresen részt vesz az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein,
valamint a működési területünkön található települések képviselő-testületi ülésein.
A Szegedi KvK és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti
kapcsolat értékelése
A Szegedi KvK kapcsolattartása a létesítményi tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel
folyamatos. Kiemelkedő példa erre az önkéntes tűzoltó egyesületek évi támogatására kiírt pályázatok,
amelyek tartalmi és formai elbírálását végzik, majd a kész pályázati anyagokat felterjesztik az
igazgatóságra. Az elbírálások során törekedtek a megfelelő segítség megadására, csak a szükséges
esetben szólították fel az egyesületeket hiánypótlásra.
A Szegedi HTP 11, a Makói HTP 2 ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodást, amely változó képet
mutat. Mórahalom, Sándorfalva és Földeák egyesülete I-es kategóriás megállapodással rendelkezik.
Ezen felül Mórahalom ÖTE, mint beavatkozó ÖTE tevékenykedik. Ezek az egyesületek minden
tekintetben megfelelnek a vonatkozó szabályzóban meghatározott feltételeknek. Balástya, Sándorfalva,
Öttömös, Ásotthalom, Ruzsa, Csólyospálos, Maroslele egyesülete, Szegedi Vízimentő és Tűzoltó
Szakszolgálat és a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentő egyesület II-es, Üllés egyesülete III-as, míg
Kistelek egyesülete IV-es kategóriás együttműködési megállapodást kötött.

III/2. Hatósági szakterület
A munkatervben meghatározott egyéb feladataink végrehajtásáról
Jelentősebb beruházások 2016-ban a teljesség igénye nélkül:
 410 ágyas Klinika épületének felújítását, átalakítását követően az átadások 2016. július-augusztus
hónapjában megtörténtek. A beruházással kapcsolatban a kivitelezőkkel, tervezőkkel és a
beruházó képviselőivel (kancellár, műszaki igazgató, tűzvédelmi megbízottak) havi
rendszerességgel folytattunk konzultációt. A konzultációk jelentős része a helyszínen történt meg,
az átadások gördülékenyebbé tétele céljából. Ezen megbeszélések és helyszíni bejárások 3-4
ügyintéző együttes részvételével történtek meg.
 A volt Széchenyi Gimnázium (Szeged, Felső-Tisza part) épületének átalakítása és bővítése, ahol
egy 4.000 munkahelyes „A” kategóriás irodaházat kívánnak létesíteni. A tervezés időszakában
minimum 2 ügyintéző részvételével 4 héten keresztül heti 2 darab egyeztetés és konzultáció
történt, mely darabonként 2-2,5 órát vettek igénybe. Ezen kívül telefonos egyeztetéseket
folytattunk a tervezőkkel, valamint az Önkormányzat közútkezelő osztályával 2 egyeztetés történt
az épület tűzoltási felvonulási területének kialakításával kapcsolatban. Mind a tervezőkkel, mind
az önkormányzattal megtaláltuk azt a közös nevezőt, ahol az épület tűzbiztonságát és egyéb
építészeti, közlekedésrendészeti megoldásai is biztosítottak.
 2016. május hónapban lezárult a CBA Nagybani Piacának és a hozzá kapcsolódó, több mint
10.000 m2-es raktárcsarnokának a használatbavételi engedélyezési eljárása, természetesen a
beépített tűzjelző berendezés viszonylatában is.
2016-ban az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt,
esetenként több ügyintéző együttműködésével.
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Ellenőrzések
2016. december 31-ig a Szegedi KvK708 db tűzvédelmi hatósági, 12 db piacfelügyeleti, 116 db
iparbiztonsági és 305 db polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre. Az adott időszakban végrehajtott
szemlék darabszáma 248 volt. A 10/2016. számú Csongrád MKI igazgatói intézkedésben 2016. évre
558 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzés került a Szegedi KvK részére meghatározva.
2016. évben több esetben hajtottunk végre éjszakai ellenőrzéseket zenés, táncos rendezvények esetében
a rendőrséggel, NAV-val, polgármesteri hivatalokkal, kormányhivatallal közösen. A
rendőrkapitányságok által, a 18 éven aluliak alkohol- és drogfogyasztásának visszaszorítása céljából
havi rendszerességgel megtartott éjszakai ellenőrzéseken felkérés alapján vettünk részt.
A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében határszemléket hajtottunk végre, valamint aratási
tevékenységgel összefüggő tüzek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzéseket végeztünk. Ezen kívül
ADR és RID közúti- és telephelyi ellenőrzéseket tartottunk.
Az előre tervezett és az előre nem tervezett ellenőrzéseket, szemléket, azok végrehajtásának napján
feltöltöttük a HADAR rendszerbe. A Főigazgató-helyettes úr által meghatározott időpontig
elkészítettük, felterjesztettük és a hatósági adatszolgáltatási rendszerbe feltöltöttük a következő hónapra
tervezett ellenőrzéseinket.
Folyamatosan végrehatjuk a BM OKF főigazgatói intézkedés alapján meghatározott havi ellenőrzési
tervben előírt tűzvédelmi és piacfelügyeleti ellenőrzéseket.
Bírságok
2016. december 31-ig – figyelembe véve a Kúria 2/2013. számú KMJE jogegységi határozatát – 93
esetben szabtunk ki bírságot összesen 8.913.332,- Ft összegben. A bírságokból 25 esetben ADR/RID
bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 5.366.666,- Ft. 1 esetben a
tűzvédelmi bírság - az ügyben közölt újabb tények következtében - visszavonásra került. 2016. évben
összességében 68 darab tűzvédelmi bírság került kiszabásra 1.930.000,- Ft összegben. 2015. évben 54
esetben szabtunk ki bírságot összesen 11.221.663,- Ft összegben. A bírságokból 30 esetben ADR/RID
bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 9.716.663,- Ft. 1 esetben a
tűzvédelmi bírság az ügyfél halála miatt visszavonásra került.A kiszabott bírságtételek csökkenésének
okaként megállapítható, hogy az ügyfelek magatartása egyre jogkövetőbb.
Hatósági tevékenység
2016. január 01-december 31. közötti időszakban a Csongrád MKI Szegedi KvK hatósági osztályán
2495 főszámon az összes ügyiratforgalom 7983 db volt. Az ügyiratforgalmat ügyintézőkre lebontva 227
db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyiratforgalom 726 db ügyirat/ügyintéző.
Szakhatósági tevékenység
2016. december 31-ig a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az
egyeztetések, konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek – 631 darab volt.
Hatósági, ellenőrzési és egyéb ügyeink darabszáma a tavalyi év azonos időszakához képest kis
mértékben csökkent, melynek oka, hogy a jogszabályváltozások következtében a kereskedelmi
tevékenységek és az ipari tevékenységek során jelentős változások következtek be. Jelentősen
lecsökkent azon bejelentések darabszáma, melyeknél a katasztrófavédelmi kirendeltségeknek
ellenőrzési kötelezettséget írtak elő. A csökkenés következtében a nyilvántartott létesítményeink
ütemezett ellenőrzése került előtérbe. Ezen ellenőrzéseket nagyobb ipari, mezőgazdasági, közösségi,
önkormányzati és állami intézményekben, létesítményekben hajtjuk végre.
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A létesítmények kimutatásba-vételénél kiemelt figyelmet fordítunk azokra az objektumokra és
területekre, amelyeknél az előforduló tűzesetek és/vagy robbanások az emberi életet, testi épséget
fokozottan, vagy nagy létszámban, továbbá az anyagi javakat jelentős mértékben veszélyeztetik. Ilyenek
például a nagy forgalmú és/vagy tömegtartózkodásra szolgáló létesítmények, épületek, pótolhatatlan
és/vagy nagy értékek, információhalmazok befogadására szolgáló létesítmények, illetve olyan
létesítmények, melyeknél a tűz és/vagy robbanás kialakulásának veszélye az ott található anyagok
fizikai, kémiai jellemzői, vagy a koncentráltan jelenlévő energia, illetve az állandó gyújtóforrás miatt
folyamatosan fennáll.
Közérdekű bejelentések
A Szegedi KvK-ra érkezett panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított harminc
napon belül elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről –
az indokok megjelölésével – jelentést tettünk a Csongrád MKI felé, mely alapján a Csongrád MKI
Hivatala a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton értesítette a vizsgálat eredményéről.
Eljárási díjak
Az igazgatási szolgáltatási díjak darabszáma 2016. december 31-ig 19 darab volt. A szolgáltatási díjak
befizetett 2016. november 30-ig 247.000,- Ft.
Tűzvizsgálat
2016. január 01-jével a tűzvizsgálati hatáskör a Szegedi KvK-ról a Csongrád MKI-ra került át. 2016.
január 01-december 31. közötti időszakban az illetékességi területünkön 711 darab tűzeset történt. Az
utólagos tűzesetek bejelentését követően az adatfelvételt előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőség
szerint a bejelentést követő első munkanapon, a helyi szerv kijelölt állománya, ezen belül a hatósági
osztály képviselői végezték.
Szakértői kirendelésre a vizsgált időszakban nem került sor.
Egyéb
A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. Szegeden a
Napos út 4. szám alatt hétfőn és szerdán 08.00-tól 15.00-ig, pénteken 08.00-tól 12.00-ig, Makón a
Vorhand rabbi tér 1. szám alatt pedig kedden 08.00-tól 15.00-ig ügyfélszolgálati időpont került
kijelölésre. Az ügyfelek mind a szegedi, mind a makói ügyfélszolgálaton – előzetesen egyeztetett
időpontban – a hét bármely napján konzultálhatnak.
2016. évben a hatósági osztály sem hatósági eljárás során, sem szakhatósági eljárás során nem lépte túl
a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt.
Az illetékességi területünkön fekvő 44 db önkormányzat részére tájékoztató anyagot állítottunk össze,
melyet megküldtünk a nyári betakarítási munkálatok veszélyeinek ismertetésére. A tájékoztató
anyagban kitértünk az aratási munkák biztonságos végrehajtására és az aratással összefüggő tüzek
megelőzésének fontosságára, az aratási munkával összefüggő tűzvédelmi szabályokra, valamint azok
megszegésének következményeire. A tavaszi vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatban szintén
tájékoztató anyagot állítottunk össze és küldtünk meg az önkormányzatok részére. A Járási
Földhivatalokkal közösen hajtottuk végre a „határszemléket”.
A főigazgató és a hatósági főigazgató-helyettes feladatszabásának megfelelően a Szegedi KvK hatósági
osztálya minden esetben ügyfélbarátként, de kellő határozottsággal járt el.
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Kiemelt figyelmet fordítunk az „Otthon melege” programra. Bár jogszabály jogkört nem telepít a
kirendeltségre, de minden esetben (a pályázati kiírások miatt) szakmai véleményt adunk ki. A
feladatszabásnak megfelelően feltételeket a szakmai véleményben nem írunk elő, ezért előzetesen,
illetve a benyújtást követően minden esetben egyeztetünk a beruházókkal, kivitelezőkkel. A
meghatározottak szerint az átadásokat megelőzően helyszíni szemlét folytatunk le. Bár jogszabályok
hiányában ügyintézési határidő nincs meghatározva, de minden esetben 8 napon belül adjuk ki a
szakmai véleményt. Ezek alapján egy adott ügyben minimum 2 darab megkeresés érkezik (létesítést
megelőzően a pályázati időszakban, valamint létesítést követően az elszámolás időszakában), melyekre
kiadjuk a szakmai véleményt, valamint minimum 1 egyeztetés és 1 helyszíni szemle kerül lefolytatásra.
Ezen ügyek sem a hatósági, sem a szakhatósági tevékenységeink között nem szerepelnek a jogszabályi
háttér hiányában.
A 73/2015 (XII.21.) BM rendelet lehetőséget biztosít a beépített tűzjelző- és beépített tűzoltóberendezések megszüntetésére. Ezen lehetőséggel 2016. évben több esetben is találkoztunk, melynek
egyik oka, hogy az 54/2014. BM rendelettel hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja,
hogy ahol nincs állandó felügyelet, ott az átjelzést a katasztrófavédelemhez kell biztosítani. A
szerződésekben szerepel, hogy amennyiben a jelzés helyéről - a részükre kiadott kóddal - a riasztást
követő 2 percen belül nem mondják le, abban az esetben a 2. jelzést követően a vonulási költséget meg
kell téríteni.
A megszüntetett beépített tűzvédelmi berendezések nélkül romlik az épületek, létesítmények
tűzbiztonsága, azonban mivel a jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos esetekben a megszüntetésre,
így a katasztrófavédelemnek a bontási engedélyt jóvá kell hagyni.
2016. évben több ízben vettünk részt központi, regionális és helyi oktatásokon. Ezen kívül a részünkre
előírt e-learning képzéseket és vizsgákat is végrehajtottuk. A jogszabályváltozások következtében a
kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos önképzések és továbbképzések végrehajtásra kerültek.
A jogszabályváltozások következtében a Szegedi KvK-hoz került olyan hatósági jogkör is, mely idáig a
Csongrád MKI-hoz tartozott (ilyen például a kéményseprő-ipari közszolgáltatók által kiállított
tanúsítványok tartalmával kapcsolatos panaszok, bejelentések).
2016-ban a BM OKF és a Csongrád MKI munka- és ellenőrzési tervében foglaltakat maradéktalanul
végrehajtottuk. A tél végi, tavasz eleji időszakban végrehajtottuk a vegetációs területek ellenőrzését, a
tavaszi vegetációs tüzek megelőzése érdekében. A vegetációval ellenőrzött területek kijelölése
főigazgatói intézkedésben meghatározottak szerint történt meg. Tavasszal tájékoztatást küldtünk az
önkormányzatoknak, önkéntes tűzoltó egyesületeknek a nyári betakarítási munkálatok során követendő
szabályokról, a szabadtéri rendezvényekről, valamint a zenés, táncos rendezvényekről. Ezen tájékoztató
anyagot szerepeltettük az önkormányzatoknak megküldött beszámolókban is.
A szabadtéri rendezvényekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatként értékelem, hogy mind a szervezők,
mind a résztvevők magatartása egyre jogkövetőbb. A rendezvényszervezők a szükséges bejelentéseket
megteszik, a biztonsági tervdokumentációt elkészítik, és azt kellő időben megküldik a
katasztrófavédelem helyi szervéhez. A feladatszabásnak megfelelően az aktuális szabadtéri
rendezvényeket felterjesztjük a Csongrád MKI műveletirányítására.
Az aratás előtti gépszemlék befejeződtek, melyekkel kapcsolatban a jogszabályi előírásoknak
megfelelően (5 darab feletti gépszám esetén) a bejelentéseket megküldték a helyi szerv részére. A
gépszemléket járásonként, a katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával szúrópróbaszerűen
ellenőriztük. Az aratási munkálatok során a tűzvédelmi előírások ellenőrzése szintén szúrópróbaszerűen
történt meg. Mezőgazdasági gépjárművekkel kapcsolatos szemlék darabszáma 26 db volt. A
felülvizsgált mezőgazdasági gépjárművek darabszáma 407 darab. A jogszabályban meghatározott ötnél
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több mezőgazdasági járművet érintő tűzvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó bejelentések darabszáma az
első félévben 22 darab volt.
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása
A Szegedi KvK illetékességi területén 2016. év január és december hó között történt kéménytűz és
szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények száma, a káresemények típusa, illetve a káresemények
időbeni eloszlása az alábbiak szerint alakult:
 szén-monoxid (CO) mérgezés káresemény: 22 db
 kéménytűz káresemény: 12 db
A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak illetékességi
területei szerinti eloszlásban:
 Kisteleki Járási Hivatal: 3db
(Kistelek 1db, Baks 1db, Dóc 1db)
 Makói Járási Hivatal: 5 db
(Makó 3db, Földeák 1 db, Csanádalberti 1db)
 Mórahalmi Járási Hivatal: 4 db
(Üllés 2 db, Pusztaszer 1db, Öttömös 1db)
 Szegedi Járási Hivatal: 22 db
(Szeged 14 db, Sándorfalva 3 db, Zsombó 2 db, Röszke 1db, Kübekháza 1 db, Deszk 1db)
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káreseménnyel érintett személyek:
2016. év január és december hó között kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés kapcsán személyi
sérülések, illetve halálesetek az alábbiak szerint alakultak:
Kéménytűz
Szén-monoxid (CO)
káresemény
mérgezés káresemény
következtében (fő):
következtében (fő):
Sérült személyek száma:

Elhunyt személyek száma:

Felnőtt:

-

12 fő

Kiskorú:

-

12 fő

Felnőtt:

-

2 fő

Kiskorú:

-

-

A káresemények kialakulásához vezető jellemző (gyakori) okok:
 Gázkészülék (nyílt égésterű) légellátása nem megfelelő. Nyílászáró utólagos hőszigetelése, vagy a
meglévő hagyományos nyílászáró fokozott légzáró képességűre történő cseréje, mely által
megváltozik a helyiség légellátása, légáramlási viszonya, ezáltal kevesebb frisslevegő jut be a
helyiségbe. A gázfogyasztó berendezés működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermék
megnövekedhet (szén-monoxid arány). A helyiség megfelelő szellőztetését minden esetben
biztosítani kell.
 Tüzelőberendezés és egyéb eszközök együttes használata. A gázkészülék és egyéb eszköz
(fürdőszobai páraelszívó, konyhai szagelszívó, mobilklíma, és egyéb elszívó-berendezések stb.)
együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek. Működés során ezek a berendezések levegőt
távolítanak el a lakások légteréből, mely által megváltozhat a füstgáz áramlási iránya a
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kéményben. Elszívó-berendezések beépítése (utólagos vagy meglévő) esetén szaktervező
véleményét ki kell kérni.
 Nem rendszeresen ellenőrzött és karbantartott tüzelő-, fűtőberendezések és égéstermék-elvezető
használata. Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a tüzelő-, fűtőberendezések és
égéstermék-elvezetők üzemképes és biztonságos állapotban tartása (a jogszabályokban írtak
megfelelően). A karbantartást, felülvizsgálatot minden esetben bízzuk szakemberre.
 Nem szabványos, műszakilag megfelelő égéstermék-elvezető, és tüzelő-, fűtőberendezés
használata. Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyeztetett, annak tudtán kívül kialakított
égéstermék-elvezető és tüzelőberendezés használata.
 Korom lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata. Nem megfelelő
tüzelő-anyag használata (pl.: vizes nyers fa, amelynek 20 % feletti a relatív víztartalma).
A káreseményeket követő hatósági tevékenység:
A Szegedi KvK hivatalból, mind a 22 káresemény után hatósági eljárást indított.
A hatósági tevékenység során megtett intézkedések (iratok):
 Hatósági felhívás iratbemutatásra (11 db).
 Jegyzőkönyv megküldése ügyfél részére (26 db.).
 Hivatalos tájékoztatás égéstermék-elvezető további használatára vonatkozóan (3 db).
 Hatáskör hiány miatt az iratok áttétele a CSMK Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályára (6 db).
 Káresemény ügyének felterjesztése további intézkedések megtétele végett, a Csongrád MKIra
(6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) (1 db).
 Káreseménnyel érintett ügyfelekkel konzultáció (személyes, levelezés, telefonos) lefolytatása
(minden ügy esetében).
A hatósági tevékenység eredménye:
A káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetők káresemény utáni kötelező műszaki vizsgálatának
megtétele (ellenőrzés): a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti kötelező műszaki vizsgálatot az alábbiak
szerint végezték el az érintett égéstermék-elvezetőkön:
 9 esetben a kötelező műszaki vizsgálat megtörtént, melynek eredménye szerint az égéstermékelvezető további használatra alkalmas.
 5 esetben az ingatlan tulajdonosa megszüntette a káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetőt.
 10 esetben a kötelező műszaki vizsgálatok végrehajtása még folyamatban van.
 4 esetben a kirendeltség hatáskör hiánya miatt az ügyben keletkezett iratokat a CSMKH Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályra átette.
A káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetők időszakos (soros) ellenőrzésének megtétele
(ellenőrzés): a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény 2. § bekezdésének a)
pontja szerinti időszakos (soros) ellenőrzéseket, illetve szükség szerinti tisztításokat az alábbiak szerint
végezték el az érintett égéstermék-elvezetőkön:
 Az érintett égéstermék-elvezetőkön a káreseményt megelőző egy éven belül 15 esetben végezték
el az időszakos (soros) ellenőrzését.
 Az érintett égéstermék-elvezetőkön a káreseményt megelőző egy éven belül 5 esetben nem
végezték el az időszakos (soros) ellenőrzését.
 8 esetben az időszakos (soros) ellenőrzés iratának bekérése még folyamatban van.
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2016. év január és december hó közötti időszakában két esetben vált szükségessé helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a káreseménnyel érintett égéstermék-elvezető jogosulatlan használatának ellenőrzése
érdekében. A hatósági eljárások során égéstermék-elvezető megtiltására nem került sor.
Egyéb megtett intézkedések
A CSMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály ügyintézőivel a szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények ügyében egyeztetéseket,
konzultációkat folyamatosan végeztük. A káresemények helyszínére kiérkező tűzoltó egységek által
végrehajtott ellenőrzések jegyzőkönyvei megküldésre kerültek a hatóság részére. A hatáskör átadásának
eredményeként 3 esetben került sor a gáz-felhasználói berendezések használatának megtiltása.
III/3. Iparbiztonsági szakterület
Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység
Az év során a legnagyobb változást a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 2015. évben történt módosítása
miatt keletkező feladatok végrehajtása jelentette. Az üzemazonosítási eljárásokhoz kapcsolódó
változások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban 2 regionális továbbképzésen vett részt az
iparbiztonsági felügyelő és a hatósági osztály csaknem minden tagja.
A nyilvántartott veszélyes üzemek mindegyike elvégezte a 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben előírt
besorolással kapcsolatos feladatát. Ennek eredményeként kirendeltségünk területén 9 db felső
küszöbértéket meghaladó, 2 db alsó küszöbértéket meghaladó és 13 db alsó küszöbérték
negyedét meghaladó mennyiségű veszélyes anyaggal foglalkozó üzem került nyilvántartásra. November
22-én megtartásra került Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség Külső Védelmi Terv
gyakorlata. Mindkét külső védelmi terv egy-egy törzsvezetési gyakorlat keretében lett végrehajtva.
A Szegedi KvK folyamatosan végzi üzemazonosításhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseit a veszélyes
üzemek területén. A vizsgált időszakban 17 veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezet
került ellenőrzés alá. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a gazdálkodó szervezetek ismerik
a törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott szabályzókat. Valamennyi ellenőrzés
alkalmával megtörtént a tárolt veszélyes anyagok mennyiségének összesítése és a rendeletben
meghatározott küszöbértékekhez való viszonyítása. Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem kellett hatósági
intézkedést kezdeményezni. Az ellenőrzött 17 db gazdálkodó szervezet közül egyiket sem kellett
küszöbértéket vagy az alsó küszöbérték negyedét meghaladó veszélyes anyagot tároló, felhasználó
üzemként azonosítani.
Azok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, melyek rendelkeznek katasztrófavédelmi engedéllyel
a gyakorlataikat rendszeresen megtervezik, bejelentéseiket időben megteszik, a gyakorlataikat
megtartják. A belső védelmi tervek gyakorlatain tapasztaltak is azt mutatják, hogy az üzemeltetők
komolyan veszik a biztonsággal kapcsolatos feladataikat. Valamennyi gyakorlat sikeresen zárult, az
üzemeltetők a gyakorlatról készített jelentéseiket időben megküldték. A nyilvántartott 10 db alsó és
felső küszöbértéket meghaladó üzem közül mindegyik megtartotta a gyakorlatát.
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek
A Kirendeltség részére előírt ellenőrzések megtartásra kerültek.
A közúti veszélyes anyag szállítás területén 2 db supervisori ellenőrzés és 2 alkalommal 3-3 napos
Disaster ellenőrzés lett végrehajtva. 1 esetben vettünk részt a rendőrség által szervezett kitereléses
autópálya ellenőrzésen, valamint 2 alkalommal vettünk részt a rendőrség felkérésére Tiszpol
ellenőrzésen. Szeged KvK a közúti ellenőrzéseit túlnyomórészt két határátkelőhelyen Nagylakon és
Röszkén, valamint a Kiszombori határátkelőhely bevezető útján végezte. A 2016. évben megtartott 48
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db közúti ADR ellenőrzésből 4 esetben a Közlekedési Hatósággal közösen, 19 esetben a NAV és 39
esetben a rendőrség képviselőivel közösen került végrehajtásra. A közúti veszélyes anyag szállítások
ellenőrzése során 20 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni, 2 esetben az eljárás
megszüntetésre került, 18 esetben bírság-megfizetési kötelezés került kiadásra. A 18 db hatósági eljárás
során összesen 6.233.332,- Ft ADR bírság került kiszabásra. Ebből befizetve 4.766.666,- Ft. Az év
során egy ügyfél fellebbezett meg 900.000,- Ft bírságot. A fellebbezést elbíráló II. fokú hatóság
helyben hagyta a kirendeltségünk által kiadott határozatot, így a kiszabott bírság összegét is. Közúti
veszélyes áru szállítással kapcsolatban végrehajtási eljárást nem kellett kezdeményezni. Jelenleg 3 db
eljárás van folyamatban.
Az ADR telephelyi ellenőrzések összekapcsolásra kerültek a veszélyes üzemek azonosítási
eljárásaival. A vizsgált időszakban összesen 17 alkalommal tartottunk ilyen ellenőrzést. Az
ellenőrzések során hiányosság, illetve szabálytalanság 1esetben került megállapításra, 100.000,- Ft
bírság megfizetésére lett kiadva kötelezés.
A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzései a havi terveknek megfelelően zajlottak. A tervezett
szállítások bejelentőlapjai rendszeresen megérkeztek az igazgatóság főügyeletéről. A 34 alkalommal
végrehajtott ellenőrzés során 5 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni, míg az 5 db RID
telephelyi ellenőrzés során nem került szabálytalanság feltárásra. A megállapított hiányosságok miatt
750.000,- Ft összegben bírságot szabtunk ki, melyből 600.000,- Ft megfizetésre került. A hibásan
kitöltött fuvarokmányok miatt indított eljárásban kiszabott 100.000,- Ft és 50.000,- Ft bírság
megfizetésére végrehajtási eljárás van folyamatban.
A vasúti veszélyes áru szállításhoz kapcsolódóan 1 estben történt tűzoltósági beavatkozást igénylő
esemény.
2016. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos, vizsgálatot igénylő baleset nem történt.
Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos tevékenység
A 2016. évben 2 darab megkeresés érkezett, mindkettő az egészségügyi ágazatból.A megkereső,
kijelölő hatóság mindkét esetben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Döntés-előkészítő Bizottsága
volt. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi
Regionális Vérellátó Központ esetében is hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás került kiadásra.
Az iparbiztonsági szakterület feladatkörébe tartozó 14 témakörben volt képzés a hatósági osztály
állományának. A BM OKF hatósági főigazgató-helyettesének havonta meghatározott témaköreinek
megfelelően, előadások és önképzések keretén belül kerültek feldolgozásra a veszélyes áru szállításhoz,
illetve a veszélyes üzemek ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok.
Az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

III/4. Polgári védelmi szakterület
A polgári védelmi szakterület feladatai a kirendeltség-vezető irányításával a polgári védelmi felügyelő
szakmai koordinálásával kerülnek tervezésre, végrehajtásra. Az illetékességi területen lévő 4 járás
vonatkozásában 3 fő katasztrófavédelmi megbízottként teljesít szolgálatot. A feladatok ismeretében a
polgári védelmi felügyelő a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokaival történt egyeztetések
alapján a szakmai feladatok végrehajtása során bevonásra kerültek a katasztrófavédelmi őrsök
parancsnokai és a parancsnok-helyettesek is.
A negyedévi komplex veszélyhelyzeti prognózisok feladatai, a jogszabályok és a helyi sajátosságok
figyelembevételével kerülnek ütemezésre. A kirendeltség időszakosan kirendeltség-vezetői
feladatszabásokkal koordinálja és egységesíti a végrehajtó állomány munkáját. Az ügyiratokban foglalt
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feladatszabások a fórumrendszernek megfelelően, szükség esetén külön is értelmezésre kerülnek. A
polgári védelmi felügyelő a végrehajtási időszakban összefogja és felügyeli a megfelelő ütemezést és
szakmai segítséget biztosít. A feladatokról tűzoltó-parancsnokságonkénti bontásban a megadott
határidőig jelentést terjesztenek fel a kirendeltség részére, mellyel a felügyeleti tevékenység átláthatóbb,
rendszerezettebb.
A veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információk gyűjtése és feldolgozása
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi osztályba, 15 db
II. katasztrófavédelmi osztályba és 27 település III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A
jogszabályi meghatározások és az ismert kockázati tényezők értékelése következtében a besorolások
megalapozottak voltak. Az éves felülvizsgálatot 2016. augusztus hónapban végeztük az
önkormányzatok bevonásával. A felülvizsgálatok eredményeként besorolás-változtatási javaslatot nem
tettek a települések polgármesterei.
Az információk gyűjtése során a szakterületek, társszervek, önkormányzatok koordináltan működtek
együtt. Az információk feldolgozása, felhasználása során a HELIOS rendszer alkalmazhatósága és
megfelelő szintű feltöltése a fő célkitűzések közt szerepelt. A HELIOS rendszer továbbfejlesztésével és
gyakorlati használhatóságának növelése érdekében 2016. januárban a BM OKF munkacsoportot hozott
létre, melynek munkájában a kirendeltség polgári védelmi felügyelője és a Szegedi HTP
katasztrófavédelmi megbízottja is tevékenyen részt vett.
A Szegedi KvK hatékony szerepet vállalt a Csongrád MKI térinformatikai fejlesztéseinek
kialakításában és tesztelésében.
Téli teendőkre történő felkészülés
A Szegedi KvK a téli rendkívüli időjárásra való felkészülését már 2016. október hónapban megkezdte.
A települések képviselőivel szükség szerint napi szintű kapcsolatot tartunk, és egyeztettünk a szükséges
intézkedésekkel kapcsolatosan.
A téli kockázati helyszínekként értelmezhető veszélyes útszakaszok ellenőrzése 25 kockázati helyszín
esetében megtörtént.
A polgármesterek, illetve a települések képviselői meghívást kaptak a helyi védelmi bizottságok
(továbbiakban: HVB) őszi soros üléseire, ahol a jelenlévők tájékoztatása megtörtént. Ezen felül 2016.
október 27-én Makó Járás, 2016. november 22-én Szeged, Kistelek és Mórahalom Járás
vonatkozásában a települések közbiztonsági referensei és védelmi ügyintézői részére megrendezendő
értekezleten szintén a témával kapcsolatos tájékoztatási, felkészítési feladatainknak megfelelően jártunk
el. A közbiztonsági referensek felkészítését az idei évben a Makói és a Szegedi HVB-k
katasztrófavédelmi munkacsoportjainak felkészítésével együtt hajtottuk végre, ezzel biztosítva az
információk direkt módon történő eljutását és a felmerülő kérdések érintett szervezetek képviselőivel
történő megvitatását.
A Szegedi Kvk illetékességi területére vonatkozóan minden település tekintetében meghatározásra
kerültek azok az intézmények, amelyek alkalmasak lehetnek melegedőhely funkciójának betöltésére. A
lebiztosított melegedő- és befogadóhelyek adatai a HELIOS rendszerben rögzítésre kerültek, és 2016.
november 15-ig aktualizálásuk megtörtént. A polgári védelmi felügyelő által a korábbi tapasztalatok és
a kockázati tényezők figyelembevételével 6 befogadóhely helyszíni ellenőrzése került kijelölésre a
hatósági osztály és a népegészségügy bevonása mellett. A feladatokat határidőre az állomány
végrehajtotta, a végrehajtás során polgári védelmi szempontból hiányosságot nem tapasztalt.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmérnökségeivel egyeztettünk a forgalom-visszatartási pontokról,
valamint a lefagyásra különösen veszélyes útszakaszok ellenőrzéséről. Az ellenőrzések végrehajtására
az üzemmérnökségek illetékességi területeit figyelembe véve került sor a rendőrség bevonásával 2016.
november 15-ig. Az ellenőrzéseken hiányosságot nem tapasztaltunk, illetve megállapítást nyert, hogy a
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Magyar Közút Nonprofit Zrt. a részére meghatározottak szerint november 10-ig elhelyezte a téli
időjárással kapcsolatos tájékoztató- és egyéb biztonsági eszközeit a kijelölt helyekre.
Ár- és belvízvédekezésre történő felkészülés
A szabályzók figyelembevételével 203 db belvízvédelmi tárgykörű ellenőrzést hajtottunk végre. Az
árvízi védművekkel kapcsolatos ellenőrzések, szemlék, bejárások lebonyolítását az ATIVIZIG
munkatársai szervezték és a Csongrád MKI vízügyi hatósága tájékoztatásainak megfelelően vettünk
részt rajta. A jegyzőkönyvek vagy a tapasztalatokról készült kivonatok, ezekben az esetekben a
tájékoztatások szerint a Csongrád MKI részére kerültek átadásra. Az ellenőrzések során a települések
vízkárelhárítási terveiben foglalt vízelvezetés szempontjából frekventált területek, és/vagy (a vízkárelhárítási tervek hiányában) a korábbi beavatkozások tapasztalatai szerinti kockázati helyszínek
vizsgálatát végeztük. Korábban részt vettünk az ATVIZIG által ütemezett és vezetett árvízvédelmi
fővédművek bejárásán, ellenőrzésén. A belterületi belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartás
mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére.
Nyári teendőkre történő felkészülés
A nyári hónapokra, hőhullámra való felkészülés érdekében 2016. június 14-én kirendeltség-vezetői
feladatszabásban kerültek összefoglalásra az ütemezett feladatok. Pontosításra kerültek az illetékességi
területén a nagyobb befogadó képességű légkondicionált épületek, helyiségek címjegyzékei és az egyéb
adatok a HELIOS rendszeren belül. A HELIOS rendszerrel feltöltött és egyéb adattárakban szereplő
adatok és a szakterülethez kapcsolódó tapasztalatok felhasználásával a kirendeltség munkatársai a
polgári védelmi felügyelő koordinálásával folytatták az igazgatóság térinformatikai fejlesztéseinek
segítését. Az informatikai osztály és a kirendeltség együttműködésének eredményeként készített
térinformatikai alkalmazások tesztelését és gyakorlati alkalmazását a kirendeltség kiemelt fontosságú
feladatként kezeli.
A szakterületet érintő területi és helyi védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, veszélyelhárítási tervrendszer elkészítése
Az éves felülvizsgálatra a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 28.§. (4)
bekezdésében meghatározottakra tekintettel került sor. A Szegedi KvK illetékességi területén lévő
települések veszély-elhárítási terveinek felülvizsgálatára 2016. március 31-ig került sor.
A településeken 2015. évben életbe léptetett új minta alapján készített veszély-elhárítási tervek, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
tv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet alapján készültek.
A települési tervek alapdokumentumból és a hozzá kapcsolódó mellékletekből, adattárakból állnak.
Tartalmazzák a települést veszélyeztető hatások elemzését, valamint a védekezés, a kárelhárítás és a
helyreállítás részletes feladatait, az irányítók, a végrehajtók megnevezését és az együttműködés rendjét.
A tervekben aktualizálásra kerültek a 3. sz. melléklet (regiszter) adatai. Az éves felülvizsgálatokat a
Szegedi, Makói és Mórahalmi Járás tekintetében a katasztrófavédelmi megbízott, míg Kistelek Járásban
a kisteleki őrsparancsnok hajtotta végre az önkormányzatokkal együttműködve.
A települési veszély-elhárítási tervek adatait felhasználva a kirendeltség illetékességi területére
vonatkozóan a polgári védelmi felügyelő elkészítette a kirendeltség összesített veszély-elhárítási
tervkivonatát a települési tervekkel együtt a szabályzók szerint felülvizsgáltunk. A veszély-elhárítási
tervek és mellékleteinek rendeltetéséből adódóan, az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának
biztosítását, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelmét és a
katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazó
bekezdések áttekintése, aktualizálása megtörtént.
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A különleges jogrend idején történő továbbműködéssel és felkészítéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtása
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének,
különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.)
BM utasítás, továbbá a szervezeti belső normákban meghatározottak egységes végrehajtása érdekében a
Szegedi KvK teljes személyi állománya béke, és a különleges jogrend időszaka szerinti helyzetet elérő
esetben történő értesítésének végrehajtására, 2015. augusztus 27-én kiadásra került a kirendeltség
aktuális „Értesítési Terve”.
Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településen a katasztrófavédelmi osztályba-sorolások és
az érvényes szabályzók értelmében 2500 fő polgári védelmi szolgálatba beosztott létszám szükséges. A
feltöltöttség szempontjából korábban két település (Makó és Szeged) esetében volt indokolt beavatkozni
a szükséges létszám elérése érdekében, a többi településnél a fluktuáció nyomon követése és a
felkészítések tervezése jelenti a fő feladatot. A megbeszélések értelmében elsősorban az önkormányzati
cégek munkatársai, alkalmazottjai jelentették a bővítés fő bázisát, de felmérve a kockázati tényezőket és
a szükséges erőket, egyéb cégek munkavállalói és eszközei is lebiztosításra kerültek. Tekintettel, hogy
az érintettek adatváltozási kötelezettségeiknek nagyon kevés alkalommal tesznek eleget, főleg a
nagyobb településeknél, gondot okoz a naprakészen tartás és a felkészítések egymásra építése.
Az I. – II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
Járási Mentőcsoport megalakítását. A Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által létrehozott és
támogatott Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 26 fővel történő megalakítása és technikai,
logisztikai támogatása jelentős segítséget nyújt a káresetek felszámolásánál az ellátás biztosítottságát
tekintve is. Az egyesület tagjai a vöröskereszt és a katasztrófavédelem által biztosított képzéseken
rendszeresen részt vesznek, így az elsősegélynyújtás, alapfokú tűzoltóképzés, kisgép-kezelői képzések
mellett például alpin képzésben is többen részesültek. A mentőcsoport rendszerbeállítása és minősítése
2016. március 18-án megtörtént. Az egyesület a helyi szervezésű gyakorlatok mellett 2 alkalommal
országos gyakorlatra is meghívást kapott.
Az idei évben lehetőség nyílt a mentőcsapatok részére is pályázatok benyújtására a működésük segítése
érdekében. A területi rendeltetésű mentőcsoportok közül Balástya ÖTE, mint a Kisteleki Járási
Mentőcsoport tagjaként és alapítójaként, valamint a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület
nyújtott be pályázatot technikai eszközök beszerzésére. A mentőcsoport a benyújtott pályázataik alapján
nyert támogatást motoros láncfűrészekre, áramfejlesztőkre és képzésekre.
A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozások végrehajtása
A Szegedi KvK illetékességi területén polgári védelmi feladatok során történő beavatkozás 2016. évben
nem történt. Egyéb káresetekkel kapcsolatosan a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 2
alakalommal végzett feladatokat. A Vöröskereszt felkérésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
viharkárokkal kapcsolatban 6 települést érintve 3 fő 3 napon át végzett munkálatokat - leginkább az
ideiglenes tetőfedések kapcsán. Ezen felül a mentőcsoport vezetője 1 hónapon át vett részt a segélyezési
és helyreállítási munkálatok koordinálásában, irányításában.
A 2016. április 17-én a Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged, Dorozsmai út 35. szám alatti
telephelyén keletkezett tűzeset felszámolása során a hosszantartó intenzív igénybevétel miatt szükséges
volt megszervezni a helyszínen dolgozó állomány ellátását. Az ellátással kapcsolatos feladatokat az
ellátmányon és eszközökön felül a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 1 fővel és egy
személygépkocsival biztosította.
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Lakosságvédelmi feladatok, lakosságtájékoztató kiadványok készítése
A lakosságvédelmi feladatok végrehajtására 2016. évben 2 alkalommal került sor. Kistelek városban
2016. július 16-án 1 fő került ideiglenesen 2-3 napra elhelyezésre az önkormányzat által biztosított
szociális bérlakásban, miután a lakóingatlanának mennyezeti vakolata leszakadt. A lakosságvédelmi
intézkedéssel kapcsolatosan az önkormányzat a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs parancsnokával
egyeztetett, aki a szolgálati út betartásával az eseményről jelentést tett.
Ásotthalom közigazgatási területén lévő II. körzet tanya 141. számú ingatlan oldalfala az esőzések által
kidőlt. Az épület dúcolását, alátámasztását a kiérkező önkéntes és hivatásos tűzoltó egységek
végrehajtották, de az ott lakó hölgy lakhatását a kialakult helyzet veszélyeztette. Az önkormányzat
képviselőjével a helyszínen történt egyeztetés a szükséges lakosságvédelmi intézkedés
foganatosításáról. Az esettel kapcsolatban a Mórahalom Járási KVMB is jelentést tett.
A lakosságvédelmi intézkedéseken felül Sándorfalva város területén 2016. október 16-án
gázszivárgáshoz riasztották a Szeged III, valamint a Sándorfalva ÖTE I. gépjárműfecskendőket. A
helyszínen a hibás szerelvény, a fürdőszobai vízmelegítő és a konyhában lévő gáztűzhely légellátási
problémái miatt CO mérgezés veszélye állt fenn, ezért az ÉGÁZ-DÉGÁZ képviselői ideiglenesen
megszüntették a gázszolgáltatást. Az ingatlanban élő idős hölgy lakhatása biztosított volt, azonban a
fűtést nem tudta önállóan megoldani. A káresetről kapott tájékoztatást követően a polgári védelmi
felügyelő egyeztetett a település közbiztonsági referensével, aki intézkedett elektromos fűtő eszközök
helyszínre szállításáról és átadásáról.
A kirendeltség részéről lakosságtájékoztató kiadványok nem kerültek kiadásra, tekintettel, hogy a
kirendeltség nem önálló gazdálkodó szervezeti egység, így az ilyen jellegű feladatokra forrással nem
rendelkezik. A korábbi tájékoztató kiadványok rendezvényeken történő elérhetőségéről minden esetben
gondoskodtunk, illetve az óvodák részére elektronikus kiadványok formájában juttattunk el anyagokat.
A külső védelmi tervekhez tartozó lakosság-tájékoztató kiadványok 2017. évi felülvizsgálatáról a külső
védelmi tervgyakorlatok alkalmával már történtek egyeztetések a kirendeltség és az önkormányzatok
közt a 2014. évben kiadott tájékoztatók jogszabály szerinti 3 éves ciklikus felülvizsgálatáról.
A Szegedi KvK által végrehajtott szakterületi ellenőrzések száma, típusa, az ellenőrzések tapasztalatai,
tett intézkedések
A kockázati helyszínek ellenőrzése, valamint a különböző eseti vagy tervezett telephelyi ellenőrzések
során a megelőző szemlélet továbbra is meghatározó. A hatékonyság növelése érdekében az
ellenőrzéseinket a társszervek, önkormányzatok és egyéb szakemberek bevonásával végeztük előzetes
tényfeltárások, vizsgálatok, kockázati tényezők figyelembevételével. Így a feladataink végrehajtása
során a tudatos kockázatértékelés és -kezelés is fő szempontként jelentkezik. A polgári védelmi
szakterület koordinálásában 305 db ellenőrzés került végrehajtása 2016-ban. A feladat-végrehajtások
során 17 esetben tártak fel hiányosságot a kockázati helyszínek ellenőrzése során.
Vizsgált kategória

Kategóriához tartozó érték

Befogadó helyek ellenőrzése

27

Egyéb ellenőrzés

11

Téli kockázati helyszínek

25

Fák, fasorok ellenőrzése

26

Vízelvezetők ellenőrzése

203

Vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése

13
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2016. évben a Csongrád MKI Informatikai osztályával együttműködve az ellenőrzések térinformatikai
feldolgozására is lehetőség nyílt. Az ellenőrzések adatainak rögzítése mellett korábbi, az ellenőrzés
tárgyköréhez kapcsolódó káresetek helyszínének vizuális megjelenítése, akár éves lebontásokban is
nagy segítséget nyújtott a valós kockázatértékelések és az ellenőrzések tervezése során.
Az ellenőrzések rögzítésekor szükséges adatokat a polgári védelmi felügyelő szakmai iránymutatása
alapján állította össze az informatikai osztály vezetője. Az alkalmazás kereső és szűrő funkciója nem
csak a helyszínek pontos rögzítésében segíti a munkát, és a jegyzőkönyvek csatolásával teljes képet
nyújt a helyszínen tapasztaltakról, de további elemzésre alkalmas paramétereket is rögzít. A
hiányosságok szűrésével, az ügyintézőkre történő lebontással a feladatok személyenkénti, de területi
eloszlása is jól nyomon követhető. Az alkalmazás további fejlesztésével, tesztelésével kapcsolatban a
katasztrófavédelmi megbízottak, katasztrófavédelmi őrsök parancsnokai és a polgári védelmi felügyelő
rendszeresen egyeztet az informatikai osztály vezetőjével.
Közösségi szolgálattal kapcsolatos kirendeltségi feladatok végrehajtása
Jelenleg 13 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás megkötésére,
miszerint a kirendeltség és tűzoltó-parancsnokságok szervezésében teljesítik a tanulók a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot minimum 25 óra biztosításával. Az önkéntes tűzoltó
egyesületek részéről a Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei évben is aktívan vállalt szerepet
a közösségi szolgálat szervezésében.
A kirendeltség illetékességi területén 2016. naptári évben 264 fő teljesített közösségi szolgálatot. A
kirendeltség jelenleg a közösségi szolgálatra vonatkozóan további kapacitásokat nem tud bevonni, és
ezáltal a további nagymértékű létszámnövelés nem megoldható.
Az iskolákkal való konzultációk eredményeképpen (figyelembe véve a tanulók iskolai kötelezettségeit
és a szorgalmi időszakot) a Szegedi KvK a Szegedi HTP és a Makói HTP vonatkozásában más-más
stratégia mentén szervezi a közösségi szolgálatot.
Makói HTP esetében a megállapodással rendelkező 4 oktatási intézmény rotációval meg tudta oldani,
hogy a tanulók tanítást követően is tudjanak közösségi szolgálatot teljesíteni, míg Szegeden a nagyobb
távolságok és nagyobb létszámok miatt ez az irodai munkarend és az órarendek ismeretében nem
összeegyeztethető. Szeged vonatkozásában így a tanítási szünetekre való közösségi szolgálat szervezés
jelenti a megoldást. Azonban a szünetekben az információáramlás, a tanulói aktivitás csökkenése, és
amára számos egyéb regisztrált szervezet által biztosított lehetőség a tanulók létszámának csökkenését
eredményezi.
A Szegedi KvK lehetőségeit tekintve próbál alkalmazkodni a kialakult helyzethez és a passzív
lakosságtájékoztatási, lakosságvédelmi felkészítésekhez kapcsolódó rendezvények során több
lehetőséget biztosítani a közösségi szolgálatot teljesíteni kívánok részére.
Ifjúság felkészítéssel kapcsolatos kirendeltségi feladatok végrehajtása
A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a
lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán az év során 41 rendezvény alkalmával több mint
10.000 fő (10.888) találkozott a katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival.
A lakosságfelkészítési feladataink során a Szegedi KvK 2016. évben is a passzív felkészítési mód
lehetőségeit kiemelten alkalmazta. A rendezvények szervezése során a meglévő kapcsolataink mellett új
partnerekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki. A civil szervezetek mellett a társszervekkel közösen
szervezett gyakorlataink, tájékoztatóink az idei évben is nagy érdeklődést váltottak ki. A rendőrséggel
Makó Járás területén „Együtt a közbiztonságért” programsorozat 2016. évben 4 településen került
megrendezésre. A program sikerességét mutatja, hogy a következő évre már 8 település jelezte, hogy
szívesen helyet biztosítanak a rendezvénynek. A külső kapcsolatok terén további előrelépések történtek,
így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a Decathlon Szeged, NAV, Unilever,
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Vöröskereszt, Szegedi Városkép Kft. rendezvényén történő megjelenéseink új programelemként
jelentkeztek. Az idei évben is kiemelkedő érdeklődés kísérte a Szegedi KvK Nyílt napjait, amelyeket a
Szegedi HTP állományával a laktanya területén, illetve a Szegedi Vadasparkban szerveztünk. A két
rendezvényen körülbelül 2000 fő ismerkedhetett meg a katasztrófavédelem feladataival, technikai
eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel.
Az ifjúsági verseny megyei fordulójának lebonyolítása a Makói HTP szervezésében történt. A Maros
partján versenyző csapatok mindegyike elismerően nyilatkozott a szakmai feladat-összeállítás és a
verseny helyszínével kapcsolatban. 2016. évben új elemként bekapcsolódtunk a "Gyorshajtás"
elnevezésű védőnők által szervezett ifjúsági versenybe. A város területén lévő számos állomás közül a
Szegedi HTP kialakított elméleti és gyakorlati vetélkedő feladatai nagy érdeklődést váltottak ki a
versenyben részt vevő 150 diákból. A tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az óvodás,
iskolás csoportokat és előzetes egyeztetések alapján iskolai előadásokat is tartottunk. Külön figyelmet
fordítottunk a fogyatékkal élők részére, egyedi programokat szerveztünk az ellátó intézményekkel
együttműködve.
Közbiztonsági referensek szerepe, feladatai
A Szegedi HTP-hez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának eredményeképpen
Szeged járás településein 10 település rendelkezik közbiztonsági referenssel. Domaszék, Sándorfalva és
Szatymaz III-as osztályba lett sorolva, de a korábbi közbiztonsági referensek a továbbiakban is ellátják
közbiztonsági referensi feladataikat. Véleményük szerint így többletinformációhoz és szakmai
segítséghez jutnak a mind a megelőzési, mind a kárelhárítási feladatok során, amit a településük
biztonsága érdekében tudnak kamatoztatni. Ferencszállás, Klárafalva és Kübekháza esetében a
körjegyzőség munkatársa látja el a közbiztonsági referensi feladatokat. Mórahalom járás településein
nincsenek kijelölt közbiztonsági referensek, azonban a települések „védelmi ügyintézői” segítik a
munkánkat. A közbiztonsági referensek rendelkeznek megfelelő szintű végzettséggel. A polgármesterek
feladat-meghatározásának megfelelően vesznek részt a katasztrófák elleni védekezés feladatainak
tervezésében, szervezésében. Tapasztalataink szerint több esetben is gondot jelent, hogy a közbiztonsági
referensek kapcsolt munkakörben látják el feladataikat, ezért a folyamatos adatpontosítások,
dokumentációk készítése nehézséget okoz még a kisebb településeken is. A referensek többsége nem
tölt be vezető pozíciót az önkormányzatoknál, így nem minden esetben jut el hozzájuk a szükséges
információ, illetve az érdekérvényesítő képesség is csökken ezekben az esetekben. A nagyobb városok
(Makó, Szeged) esetében az előírások szerinti polgári védelmi szervezetekre vonatkozó létszámok,
technikák naprakészen tartása megoldhatatlan feladat elé állítja a közbiztonsági referenseket, akik
ezeken a helyeken is kapcsolt munkakörben látják el a feladataikat. Szeged esetében az üzemek száma,
a lakosság száma és az egyéb infrastrukturális elemek nagysága miatt a közbiztonsági referens mellett a
szervezet szerinti vezetőjével, a városüzemeltetési irodavezetővel és a címzetes főjegyzővel is
egyeztetnünk kell. Ennek köszönhetően a feladatok (ellenőrzések, szemlék, tervezési feladatok,
gyakorlatok) szakmai megoldása érdekében a témakörökkel foglalkozó osztályok munkatársaival
közvetlen biztosított a kapcsolattartás a közbiztonsági referens utólagos tájékoztatásával vagy
kihagyásával.
2016. évben is a közbiztonsági referensek közreműködtek a veszély-elhárítási tervek és mellékleteik
pontosításában, a katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálatában, a HELIOS adattár
frissítésében, polgári védelmi szervezetek személyi és technikai beosztó határozatainak elkészítésében,
vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatában, rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati
helyszínek ellenőrzésében.
A tervezési feladatok során a minták elkészítése mellett is szinte csak az adatszolgáltatások tekintetében
tudnak lényeges segítséget nyújtani. A feladatrendszer tekintetében szükséges kiemelni Algyő
Nagyközséget a közigazgatási területén lévő ipari létesítmények és az árvízi veszélyeztetettség miatt. A
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település közbiztonsági referensének az általános tervezési felkészülési feladatok mellett az ipari parkot
érintő kérdésekben is információkkal kell rendelkeznie. A településen kiemelt fontossággal bírnak a
lakosságvédelemmel kapcsolatos megoldási lehetőségek.
A közbiztonsági referensek megfelelő kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a hivatásos
katasztrófavédelmi szervekkel. Feladataikat a fő tevékenységi körük mellett megfelelően látják el.
A 2016. novemberi felmérés szerint a kapcsolódó feladatok ütemezése és a személyi változások
kapcsán 2017-ben alaptanfolyam szervezése válik szükségessé. A közbiztonsági referensek részére
évente legalább 4 alkalommal értekezletet, továbbképzést tartottunk, melyeken a szakterületeket érintő
aktualitásokról minden esetben tájékoztatást kaptak.
A helyi védelmi bizottságok működése
Az előzetes ütemterv alapján a HVB-k 2016. áprilisban megtartották a soron következő ülésüket. Az
ülések alkalmával napirendi pontként megtárgyalásra kerültek a HVB-k 2016. évi feladattervei,
valamint 2016. évi pénzügyi tervei; beszámolók a 2015. évi katasztrófavédelmi feladatokról;
beszámolók az ár- és belvízvédelmi feladatokra történő felkészülés helyzetéről, a belvízi védekezés
tapasztalatairól;
a HVB-k Szervezeti és Működési Rendjének, valamint a VTMCS és a KMCS
működési rendjének módosításairól. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi
elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak megfelelően tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB
titkárokat a szükséges és esetleges feladatokról. A Járási Hivatalok vezetőivel a rendszeres, legalább
havi szinten történik egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés.
Az őszi soros HVB ülések alkalmával a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés, a Katasztrófavédelmi
Munkacsoportok felkészítésének helyzete alkotta a fő témaköröket.

Mellékletek:

1. sz. melléklet tűzoltósági szakterület (9 oldal)
2. sz. melléklet iparbiztonsági szakterület (2 oldal)
3. sz. melléklet polgári védelmi szakterület (3 oldal)
4. sz. melléklet hatósági szakterület (4 oldal)

Szeged, 2017. február 27.

Készült:
1 eredeti példányban
Egy példány: 22 oldal + mellékletek (18 oldal)
Kapja:
Irattár
Elektronikusan kapják: Önkormányzatok csatolt elosztó szerint

E-mail
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1. számú melléklet
Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége

műszaki
mentés; 465

Szegedi HTP esetszámai: 1031
;

tűzeset; 566
1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai

1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás módja

2. a) diagram: Makói HTP esetszámai

2. b) diagram: Makói HTP beavatkozás módja
2

3. diagram: tűzesetek megoszlása Szegedi HTP

4. diagram: tűzesetek megoszlása Makói HTP

3

5. diagram: műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP

6. diagram: műszaki mentések megoszlása Makói HTP

4

7. diagram: Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részvétele a beavatkozásokban

5

8. a) diagram: esetszámok Szegeden

8. b) diagram: esetszámok Makón

6

8. c) diagram: esetszámok a környező településeken I. Algyő - Kömpöc

7

8. d) diagram: esetszámok a környező településeken II. Kövegy – Zsombó
8

9. diagram: Katasztrófavédelmi Őrsök vonulási számai

9

2. számú melléklet
Iparbiztonsági szakterület 2016. évi tevékenysége

A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén található veszélyes üzemek

Felső küszöbértéket meghaladó üzemek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MMBF Zrt. Szőreg 1 Biztonsági Földalatti Gáztároló
MOL Nyrt. Algyő, E-10 tartálypark.
MOL Nyrt. Algyő, Gáz üzem.
MOL Nyrt. Algyő, Vasúti – Közúti Töltő és Gáztermék tisztító.
MOL Nyrt. Algyő, Vasút üzem.
MOL Nyrt. Algyő, Főgyűjtő.
PRÍMAENERGIA Zrt. Algyő
MULTIGRADE Kft.
Építési engedélyes K&P Chem Kft. Algyő

Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek:
1. FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
2. MEDIKÉMIA Zrt.

Küszöb érték alatti üzemek:
1. Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepe
2. Pick Zrt. Központi telep.
3. Pick Zrt. Maros utcai gyáregysége.
4. Szegedi Vízmű Zrt. Algyői Vízmű telep.
5. UNICHEM Vegyipari Kft.
6. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Városi Műjégpálya.
7. ContiTech Rubber Industrial Kft.
8. MOL Nyrt. Üllés Gázüzem és olajgyűjtő állomás.
9. Hansa-Kontakt Inv. Kft.
10. FerroPharma Kft.
11. SOLE Mizó Zrt.
12. Givaudan Hungary Kft.
13. Tanker Hungary Kft.

10

Közúti szállítások ellenőrzése
2015. és 2016. évben.
19
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34

25
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Külföldi
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Külföldi
gépjármű gépjármű
Magyar Telephely
2015
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2015
2015
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2016
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0

Vasúti szállítások ellenőrzése
2015. és 2016. évben.
1

250

4
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1
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3. számú melléklet
Polgári védelmi szakterület 2016. évi tevékenysége

1. sz. táblázat: Kimutatás járási önkéntes mentőcsoportok megalakításáról,
minősítésükről
Név
Megalakított Ténylegesen Rendszerbe(mentőcsoport létszám (fő) minősített
állító
pontos
létszám (fő)
gyakorlat
megnevezése)
időpontja
Szegedi Járási
32
20
2013. augusztus
DAKK
30.
Mentőcsoport
Négy-Határ '99
25
24
2013.október
Makói Járási
16.
Mentőcsoport
Mórahalom
29
19
2013.
Járási
szeptember 25.
Mentőcsoport
Kistelek Járási
25
24
2013. augusztus
Mentőcsoport
20.
Szegedi
Vöröskereszt
Járási
Mentőcsoport

25

17

Minősítő
gyakorlat
időpontja
2013.
augusztus 30.
2013.október
16.
2013.
szeptember
25.
2013.
augusztus 20.

2015. december 2016. március
09.
18.

Minősítés
típusa

Felkészítés/
gyakorlat
időpontja

vezetés
2015. július
irányítás,
29.
logisztika
alapvető
2016.
vízkár- november 18..
elhárítás
műszaki
2016.
mentő
szeptember
16.
alapvető 2016. március
vízkár18.
elhárítás
alapvető 2016. március
vízkár
18.
elhárítás,
vezetés
irányítás,
logisztika,
műszaki
mentés

2. sz. táblázat: Kimutatás települési önkéntes mentőcsoportok megalakításáról
Járás

Név
(mentőcsoport pontos megnevezése)

Szeged Szeged Megyei Jogú Város Mentőcsoport
Szeged
Algyő Települési Mentőcsoport
Szeged
Kübekháza Település Mentőcsoport
Szeged
Újszentiván Települési Mentőcsoport
Szeged
Dóc Települési Mentőcsoport
Szeged
Deszk Települési Mentőcsoport
Szeged
Ferencszállás Települési Mentőcsoport
Szeged
Klárafalva Települési Mentőcsoport
Szeged
Röszke Települési Mentőcsoport
Szeged
Tiszasziget Települési Mentőcsoport
Kistelek
Baks Települési Mentőcsoport
Makó
Magyarcsanád Települési Mentőcsoport
Makó
Makó Települési Mentőcsoport
Makó
Csanádpalota Települési Mentőcsoport
Makó
Nagylak Települési Mentőcsoport
Makó
Apátfalva Települési Mentőcsoport
Makó
Kiszombor Települési Mentőcsoport

Megalakított
mentőcsoport
létszáma (fő)
Szeged
13
Algyő
10
Kübekháza
5
Újszentiván
10
Dóc
10
Deszk
5
Ferencszállás
5
Klárafalva
5
Röszke
10
Tiszasziget
5
Baks
44
Magyarcsanád
5
Makó
5
Csanádpalota
5
Nagylak
5
Apátfalva
5
Kiszombor
7
Település

Minősítő gyakorlat
időpontja
2015. január 09.
2015. október 08.
2015. december 12.
2015. december 07.
2015. december 03.
2015. december 08.
2015. április 15.
2015. április 15.
2015. december 04.
2015. december 09.
2016. október 28.
2015. április 15.
2015. április 15.
2015. április 15.
2015. április 15.
2015. április 15.
2015. április 15.
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Település neve

Polgári védelmi
besorolás

Katasztrófavédelmi
osztály 2012
Katasztrófavédelmi
osztályok
felülvizsgálata 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Szeged
Algyő
Deszk
Domaszék
Dóc
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
Forráskút
Bordány
Öttömös
Pusztamérges
Üllés
Zákányszék
Ruzsa
Mórahalom
Ásotthalom
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Pusztaszer
Ópusztaszer
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
Makó

I.
I.
III.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
II.
IV.
II.
II.
NS
III.
NS
NS
IV.
II.
IV.
IV.
II.
III.
IV.
II.
II.
III.
II.
III.
IV.
II.
III.
IV.
I.

I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
III.
III.
III.
II.
III.
III.
II.
III.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
II.
III.
III.
II.
III.
III.
II.

I.
I.
II.
III.
II.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
III.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
II.
III.
III.
II.
III.
III.
II.

Katasztrófavédelmi
osztályok
felülvizsgálata 2016

Sorszám

Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

I.
I.
II.
III.
II.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
III.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
II.
III.
III.
II.
III.
III.
II.
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2016. évi polgári védelmi ellenőrzések adatai

Ellenőrzés tárgya

darabszám

Befogadó helyek ellenőrzése

27

Egyéb ellenőrzés (veszély-elhárítási
tervezés)

36

Fák, fasorok ellenőrzése

26

Vízelvezetők ellenőrzése

203

Vízkárelhárítási tervek ellenőrzése
ÖSSZESEN
Hiányosságok:
Fák, fasorok ellenőrzése
Vízelvezetők ellenőrzése

13
305
17
10
7

14

4. számú melléklet
Hatósági szakterület 2016. évi tevékenysége

Végrehajtott ellenőrzések
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Elıterjesztés
Csengele Község Önkormányzata Képviselı-testületének
és Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2017. április 27. napján tartandó
együttes ülésére
……. számú napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mőködésérıl
Elıterjesztı és elıadó: dr. Tóth Tibor jegyzı
Tisztelt Képviselı-testületek!

2013. március elsejével létrejött a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal. Csengele
Község Önkormányzata és Pusztaszer Község Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján a hivatali munka elvégzésére
közös önkormányzati hivatalt hozott létre.
A legutóbbi beszámoló óta a Közös Hivatalnál nagy átszervezésekre került sor. A közös
önkormányzati hivatal könyvelését továbbra is a székhelytelepülésen mőködı pénzügyi
csoport végzi, a pénzügyi csoport viszont jelentısen megújult, a köztisztviselıi állomány
több mint fele lecserélıdött a pénzügyi csoport létszáma összesen 7 fıre nıtt.
Pusztaszeren megszőnt Kecskeméti Éva jogviszonya, helyette Ormándiné Kócsó Anikó
lett felvéve, illetve új könyvelıként mindkét településen végzi a könyvelési feladatokat
Boriné Dóka Erika. Csengelén a 2016-os év második felében a pénzügyi csoportból
megszőnt Boros Klára és Magony Rita jogviszonya. Új köztisztviselıként került Kálmán
Rita és Szaniné Bakacsi Henrietta a pénzügyi csoporthoz. Összefoglalva tehát a pénzügyi
csoport felállását: Boriné Dóka Erika mindkét településen könyvel, csengelei
kirendeltségen végzi munkáját: Ádám Renáta, Kálmán Rita, Katonáné Szabó Ildikó és
pénzügyi csoportvezetıként Szaniné Bakacsi Henrietta. A pusztaszeri kirendeltségen
pedig Kovács Henrietta és Ormándiné Kócsó Anikó könyvel.
Az ügyintézés többi részét tekintve a két hivatal szinte önálló hivatalként intézi az ügyeit,
külön adóügyi ügyintézı, aljegyzı, jegyzı bevonásával.
Igazgatási csoportunkat érintı változás még, hogy Csépe András jogviszonya tavaly
november végén megszőnt, helyére Olajos Alíz került kinevezésre illetve köztisztviselıi
kinevezést kapott Buduczkiné Sági Ildikó is. Az új köztisztviselıink nagy lelkesedéssel
végzik munkájukat, de a közigazgatási alapvizsga letétele még igen komoly feladatként áll
elıttük. Ennek letétele viszont Olajos Alíz és Buduczkiné Sági Ildikó esetében ki fog
tolódni, hiszen mindketten gyermekáldás elıtt álnak, helyükre jelenleg is keressük a
megfelelı ügyintézıt. Kálmán Rita és Katonáné Szabó Ildikó 2017. május végén fog
közigazgatási alapvizsgát tenni, Szaniné Bakacsi Henriettának 2017. novemberéig kell a
közigazgatási szakvizsgát letenni.
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A közös hivatal személyi állományát tekintve változás még, hogy a korábbi két
anyakönyvvezetı helyett, Magony Rita anyakönyvvezetı távozása óta a két település
összesen egy anyakönyvvezetıvel rendelkezik.
Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása során a hatósági statisztikában nem jelentkezı
ügyek adatai – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint - az anyakönyvi alapiratok
iktatása külön történik.
Anyakönyvi Igazgatás:
Születési anyakönyvi bejegyzés
Házassági anyakönyvi bejegyzés
Halotti anyakönyvi bejegyzés
Házassági utólagos bejegyzés
Születési anyakönyvi kivonat kiadása
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása
Halotti anyakönyvi kivonat kiadása
Állampolgársági eskü
Apai elismerı nyilatkozat
Egyéb anyakönyvi adatszolgáltatás (akv-i másolat, értesítés stb.)
Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek
Összesen:

Csengele
52
34
63
22
79
65
53
12
16
46
16
149

Puszaszer
36
30
41
14
53
42
34
4
6
37
6
104

Pusztaszeren a jegyzıi feladatokat, ahogy eddig is, Dr. Jaksa Tibor aljegyzı úr látja el,
munkáját rendkívül precízen végzi, hálás köszönettel adózunk érte.
A közös hivatal dologi kiadásai, ahogy korábban is, a két önkormányzat között oszlanak
meg, aszerint, hogy az az önkormányzat viseli a költségeket akinek érdekkörében azok
felmerültek.
A 2016-os évben a Közös Hivatalnál megtervezett 15.378.000 forint dologi kiadásból
10.490.000 Ft teljesült.
Iktatott iratok száma a 2016. évben:
Csengele
Puszaszer

fıszám: 1568 alszám: 3678
fıszám: 1005 alszám: 481

A legjellemzıbb ügytípusok az adóhatósági ügyek, gépjármőadó és iparőzési
adónemenként oszlottak meg, valamint a szociális ügyek.
Az iktatott ügyek száma jelentısen nıtt az elızı évekhez képest, az új ügyintézık
betanítása illetve a GYES-re készülı kolléganık helyettesítése miatti többlet feladatok
ellátása is jelentıs plusz terhet ró a tapasztalattal rendelkezı ügyintézıkre.
A helyettesítés lehetısége teljesen kizárt:
- a szociális ügyintézıi munkakörnél, mivel 2013. március 1. óta egy ügyintézı látja
el mindkét településen a feladatokat,
- illetve az anyakönyvvezetıi munkakörnél is, hiszen egy anyakönyvvezetıvel
rendelkezik a két település.
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A többi munkaköröknél pedig a helyettesítés nehezen megoldható.
A közös hivatal hatósági ügyintézése során fellebbezésre nem került sor. Bírósági
eljárásban sem vett részt a közös hivatal. Jegyzıkijelölésre sem került sor 2016-ban.
Megállapítható, hogy a közös hivatal munkatársai fiatalok és kevésbé középkorúak, ami
viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy munkájukra hosszú távon lehet számítani, viszont
a gyermekáldás a település szempontjából is mindenképpen nagyon pozitív. Ezek miatt
viszont a humánerıforrás kapacitás közép-hosszútávon nem igazán tervezhetı. A több
évtizede dolgozó, tapasztalt munkatársak terhelése jelentıs mértékben nıtt.
A pusztaszeri kirendeltségen dolgozó köztisztviselı munkatársak 100%-a a munkakörnek
megfelelı végzettséggel és közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik, a csengelei
hivatalban dolgozó köztisztviselıknek csak a 41,17%-a rendelkezik közigazgatási alapvagy szakvizsgával. A hiányzó végzettségek megszerzése érdekében a beiskoláztatás
folyamatban van, a vizsgákra jelentkezések megtörténtek illetve jelenleg is folyamatban
vannak.
A 2016-os évben Csengelén 9, Pusztaszeren pedig 12 képviselı-testületi ülés volt a
mostani együttes ülésünk napjáig.
A rendeletek száma:
Csengelén: 16
Puszaszeren: 14
A meghozott határozatok száma: Csengelén: 149
Puszaszeren: 85
Mint azt már megszoktuk a közös hivatalnál folyamatos a belsı ellenırzés, amely a
képviselı-testületek által elfogadott ellenırzési terv szerint került végrehajtásra, a
megbízott belsı ellenır Juhász Lejla által.
Beszámolóm lezárásaként pedig ezúton is szeretném megköszönni a polgármester
uraknak, minden képviselı-testületi tagnak, aljegyzı úrnak és a közös hivatal
köztisztviselıinek a közös munkát.
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot – megvitatás
után – elfogadni szíveskedjenek
……../2017. (…………) Önk. határozat
Csengele és Pusztaszer Községek Önkormányzata elfogadja a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját a hivatali munkáról.
Felelıs: jegyzı, aljegyzı, polgármesterek.
Határidı: 2017. április 30.
Csengele, 2017. április 27.
Dr. Tóth Tibor
jegyzı
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……/2017.(………..)Kt. határozat
Tárgy: Saját forrás vállalása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy 1 561 005,- Ft, azaz –
Egymillió-ötszázhatvanegyezer-öt – forint összegű saját forrás biztosítását vállalja az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Belügyminisztérium
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

