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Kormányos Sándor polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm kedves
megjelent vendégeinket, Piacsekné Erzsike köszönjük szépen. Kapitány úr nagyon szépen
köszönjük, Szabolcs, hogy eljöttél hozzánk. Járási hivatal vezető asszony, köszönjük szépen, hogy
eljöttél hozzánk, jelezted, hogy időt szeretnél kérni. Köszönteném Pusztaszer Község
polgármesterét, illetve Pusztaszer község megjelent képviselő-testületének tajgait, illetve Csengele
község képviselő-testületének megjelent tagjait, illetve András nagy tisztelettel köszöntelek.
Jegyző urakat is nagy tisztelettel köszöntöm ezen a rendezvényen. Évente egyszer összevont
testületi ülést szoktunk tartani. Mi eddig egy kicsit problémás helyzetben voltunk a hellyel, de most
hála istennek, illetve a mostani kormányzat ránk nézve pozitív döntéseinek a hely most már
rendelkezésre áll és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a 18 fős asztalt nagyon szépen körbe
tudtuk ülni. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek vannak itt, akik a csengelei nagy tanácstermet
fennállásának első alkalmával, ilyen testületi ülés és ennyien még soha nem voltunk ebben a
teremben ki tudjuk próbálni, el tudjuk indítani. Én nagyon bízom benne, hogy ez a tanácsterem,
illetve önkormányzat még hosszú-hosszú ideig fogja Csengelének a jólétét szolgálni. A mai napi
testületi ülésünkön, ami nyílt ülés a csengelei képviselő-testület határozatképes. Átadnám a szót
Máté Gábornak, Pusztaszer polgármesterének. Nagy tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Köszöntök én is mindenkit, aki polgármester úr is
köszöntött. Köszöntöm polgármester urat és köszönetemet fejezem ki, hogy bár mi lettünk volna a
sorosak, hogy a közös testületi ülést Pusztaszeren tartsuk, de aztán úgy állapodtunk meg, hogy ezt
az örömet nem vesszük el Csengelétől, hogy a még át sem adott, de már gyakorlatilag készen lévő
polgármesteri hivatalt meg ne tekintsük és nagyon bízom benne, hogy a testületi ülés végén majd
nem csak ezt a termet tudjuk megnézni, hanem körbejárhatjuk ezt a nagyon csodálatos, szép
épületet. Ígérem, hogy jövőre természetesen pótolni fogjuk ezt a mostani döntést és akkor
Pusztaszeren majd a következő két évben mi fogjuk a testületet vendégül látni. Milyen
összetételben nem tudom még, de remélem, hogy hasonló összetételben, de változások lesznek
valamilyen szinten
mindenképpen előttünk.
Megállapítom, hogy a
képviselő-testület
határozatképes, a hét fős tagságból jelen van négy fő, nincs akadálya a testületi ülés jogszerű
lebonyolításának.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Jegyző úr segíts nekem légy
szíves, hogy meghívott vendégeink közül hogyan tudunk a legjobban sáfárkodni a vendégeink
idejével? A mai napot, ha látjátok mindenkitől azt kérném, hogy ha módja van rá nagyon ne
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siessen, mert nekem azt tanították a nagyszülők, hogy az új helynek mindig meg kell ülni egy
kicsit az új helyet, hogy szerencsénk legyen hozzá.
dr. Tóth Tibor jegyző: Piacsekné Erzsikének ígértük, hogy vele fogunk kezdeni. Valószínűleg az a
napirendi pont, ami a legrövidebb is. Nem tudom kapitány úrnak, illetve százados úrnak van-e
ehhez valamilyen ellenvetése? Szerintem kezdjük a rendőrségi beszámolóval, mert úgyis az lenne
az első napirendi pont.
Kormányos Sándor polgármester: Én viszont egy nagyon buta dolgot követtem el, mert Csaba
téged nem mutattalak be a jelenlévőknek, most kérek elnézést. Nem is tudom hogyan tudlak
bemutatni, aki a szomszéd faluból érkezett, aki a csengelei dolgokhoz nagyon pozitívan hozzáálló
rendőr, vagy csak egyszerűen körzeti megbízott. Aki a napirendi pontokat elfogadja, a csengelei
képviselő-testület részéről, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag
elfogadtuk. Ellen szavazat, tartózkodás nincs.
Máté Gábor polgármester: Kérdezném Pusztaszer vonatkozásában, hogy egyéb napirendi pontra
van-e javaslat? Amennyiben nincs, aki a vázolt napirendi pontokat elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
28/2019.(IV.25.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele és Pusztaszer Község 2018. évi
közbiztonságáról
2.) Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
tárgyában
3.) A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója
4.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről
5.) Póttag választása a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló Bizottságba
6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
7.) Kérdések, bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár
1. napirendi pont: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele és Pusztaszer
Község 2018. évi közbiztonságáról
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Igen tisztelt képviselő-testület, polgármester urak! nagy
örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Első alkalommal számolhatok be Csengele és Pusztaszer
közbiztonsági helyzetéről és külön öröm, hogy ilyen szép épületben lehetünk. Amikor legutóbb itt
jártam, tavaly ősz tájékán akkor még eléggé kaotikus állapotok voltak, de a polgármester úr
mondta, hogy nemsokára készen lesz. Ez meg is történt és gratulálok ehhez. Bele is vágnék a
mondanivalómba. Ha megengedik a polgármester urak akkor egy kicsit összehoznám a két
beszámolót egybe. Tavaly július 1-jén kerültem ide a kisteleki rendőrkapitányságra kapitányság
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vezetői beosztásába és fő feladatomnak tekintettem, hogy Csengelén, illetve Pusztaszeren is az itt
tartózkodó személyek részére nyugodt közbiztonságot szavatoljunk a települések közrendjét
fenntartsuk. A bűnügyi fellépő tevékenység hatékonyságát növeljük. Azt tudom, hogy ez egy
folyamatos tevékenység, én ezt akartam tovább vinni mert tudtam, hogy nagy problémák
nincsenek a kis apró dolgokon kell mindig változtatni, hogy jobb legyen. Ez ügyben mindig
egyeztetek, ha lehetséges polgármester urakkal, a képviselő-testületekkel a lakossággal,
iskolákkal, óvodákkal. Én úgy gondolom, hogy Csengele és Pusztaszer közbiztonsági, bűnügyi
helyzete hosszú évek óta kiegyensúlyozott és reméljük, hogy önök is így látják. Szegedről jöttem,
ott más állapotok vannak. Higgyék el, hogy itt sokkal nyugodtabb és élhetőbb a helyzet, mint
Szegeden. Persze az is egy életforma, van, aki azt szereti, van, aki ezt szereti. Közbiztonsági
helyzet, bűnügyi statisztikai mutatóit értékelve elmondom, hogy 2017 hasonló időszakához
viszonyítva 2017-ben 301 bűncselekmény elkövetés történt Kistelek illetékességi területén
beleértve Csengelét és Pusztaszert is. 2018-ban 304, nem egy számottevő növekedés. Csengele
község területén 2018-ban 42, Pusztaszer területén 11 bűncselekmény vált ismertté. Csengele
vonatkozásában ez 30%-os növekedés a 29-hez képest. Közterületen elkövetett jogsértések száma
alapvetően befolyásolja az itt élők szubjektív közbiztonsági érzetét. E bűncselekmény kategóriában
elmondhatom, hogy Csengele 19-ről 22-re nőtt a bűncselekmények száma, Pusztaszeren 7-ről 6-ra
csökkent. Az ittas állapotban elkövetett jármű vezetések száma sajnos továbbra is magas. A
lakosság szubjektív közbiztonság érzetét leginkább befolyásoló 14 kiemelten kezelt
bűncselekmény. Ez az ORFK által meghatározott azon bűncselekményeket sorolja itt föl, ami
általában az állampolgárokat leginkább érinti. A legsúlyosabb természetesen az emberölés, lopás,
rablás, lakásbetörés, ezek tartoznak ide. Csengele területén 8-ről 25-re nőtt a bűncselekmények
száma, Pusztaszeren 7-ről 4-re csökkent. Az összes jogsértések egyébként 47%-át Pusztaszeren
36%-át képezik. A lopások száma az, amiről szintén beszél a lakosság, Csengelén 5-ről 18-ra nőtt,
Pusztaszeren 6-ról 3-ra csökkent. Itt Csengelén főleg a külterületi ingatlanoknál történtek lopások.
Ezeket nehéz megelőzni sokszor több hét késéssel fedezi fel a sértett, hogy valamit
eltulajdonítottak az ingatlanáról, és ez a felderítést is jócskán nehezíti. Minél korábban értesülünk a
bűncselekményekről annál eredményesebben tudunk dolgozni. A közbiztonság szempontjából
kiemelt érdeklődést kiváltó esemény nem vált ismerttél 2018-ban. A rendőrkapitányság 388
ügyben fejezte be a nyomozást, 159 ügyben vádemelési javaslattal küldtük meg az ügyészség felé
az iratokat. A rendőrkapitányság teljes nyomozási eredményességi mutatója egyébként javult
64%-os volt 2017-ben, tavalyi év végén 74%-os. A közterületi bűncselekmények számában lényegi
változás nem történt ott 86%-os a nyomozási eredményességünk. A kiemelt bűncselekmények
kategóriájában pedig 50-ről 61%- ra nőtt a nyomozási eredményességünk. A rendészeti osztály
Csengele község vonatkozásában 2018-ban szabálysértési ügyben 8 esetben Pusztaszeren 0
esetben. A másik, ami a kiemelten kezelt rendőrségi ügy az a közlekedési balesetek. Sajnos a
tavalyi év során történt egy halálos baleset, ez nem közvetlenül itt történt, hanem Balástyán. 23
személyi sérüléses baleset történt, illetve elmondható, hogy a leggyakoribb személyi sérülésekkel
járó balesetek oka az elsőbbség meg nem adása, gyorshajtás, és két esetben a műszaki hiba
szerepel. A balesetet okozók tekintetében a legmagasabba a személygépkocsit vezetők aránya,
kerékpárosok, tehergépkocsivezetők. A rendőrkaptányság a tavalyi évben is kiemelten kezelte az
ittas járművezetők kiszűrését. Itt elősorban az úgy nevezett finn módszeres ellenőrzés hajtottunk
végre, ami egyébként mondhatni országos előírás volt. A finn módszeres ellenőrzés azt jelenti,
hogy az rendőr páros megállítja a közlekedő járművet és nem az iratokat, okmányok meglétét
ellenőrzi, hanem azt, hogy az adott gépjármű vezetője ittasan vezetett-e vagy sem. Emiatt a
tavalyi évben az előző évhez képest kétszeresére emelkedett a szondák alkalmazása. 2017-ben
9847 szonda, a tavalyi évben 18024 alkalommal alkalmaztunk szondát, ez 54%-os emelkedés.
Szerencsére az elfogott ittas járművezetők száma nem növekedett ilyen mértkében, 515-ről 150re. Én úgy gondolom, hogy ez a fokozott intézkedésnek köszönhető. Remélem, hogy a fokozott
intézkedések előtt-utóbb visszájára fordítják ezt a folyamatot és egyre kevesebben fognak ittasan
a volánhoz ülni. Ugyanis ilyenkor nem csak saját magát, hanem mások életét is veszélyeztetik ezek
az emberek. Csengelén és Pusztaszeren is 1-1 fő KMB-s teljesít szolgálatot. Úgy alakítottuk ki a
szolgálatot, hogy Kistelek illetékességi területén két körzet van. A két körzet azt jelenti, hogy az
egyik körzet a kisteleki körzet, ide tartozik Csengele, Kistelek és Balástya. A másik körzet pedig
Pusztaszer, Ópusztaszeri terület és Baks. Mind a két területen 24 órában kint kell lennie egy
járőrnek, elérhető rendőrnek kell lennie a területen. Ezt a tavalyi évben tudtuk is teljesíteni. Ez
sajnos azzal jár, hogy ez egy megfeszített munkavégzést kíván a kollégáktól, de én úgy gondolom,
hogy ez szükséges ahhoz, hogy mindig legyen kint közterületen járőr. Itt a beszámolóban, amit
elküldtem önöknek, szerepel az elfogások száma, 2017-hez képest nőtt, 96 volt, az előző évben
pedig 64. az összes előállítás száma 263 volt. Jelentősen nőtt a szabálysértési feljelentések száma,
2017-ben 432 volt, 2018-ban 518 volt. A hat településünkön igyekszünk minden iskolában részt
venni a DADA programmal, bűnmegelőzési programokkal. Magam részéről úgy értékelem, hogy az
önkormányzatokkal az együttműködésünk jó. A különféle társ szervekkel, járási hivatal,
ügyészségek hasonlóképpen jó az együttműködés. Itt külön kiemelném a polgárőrsége. Velük a
tavalyi év folyamán sokat kellett és tudtunk is együtt dolgozni. Azért mondom, hogy kellett, mert a
rengeteg túlóra mellett ők segítettek be nekünk, hogy a megfelelő szolgálatot elláthassuk. Ilyenkor
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az úgy nevezett járőr páros egy fő rendőr és egy fő polgárőr. 2018-ban 300 esetben 189 fő 1758
órában teljesített szolgálatot a polgárőrség részéről. A 2019-es cél kitűzéseink hasonlóak a
korábbiakhoz. Szükséges fokozott bűnügyi felderítő tevékenység bűncselekmények megelőzése
érdekében. Itt a megelőzés és a felderítés tárgyan polgármester urakkal már beszéltünk erről és az
nagyon jó lenne, ha minél több közterületi kamera lenne. Van egy bűnmegelőző és egy felderítő
szerepe is. Sajnos sokszor előfordul az utazó bűnelkövető is, aki beesik másik városból vagy
faluból. Az ilyenek kiszűrésére is nagyon jó a kamera. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna
mondani. Átadnám a szót polgármester uraknak. Köszönöm szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm, kapitány úr. Több dologra
szeretném reflektálni. Az egyik az, hogy átnéztem a statisztikákat én is és láttam az emelkedés és
meg is kaptam rá a választ. Mondtad, hogy a tanyavilágban későn felfedezett betörések. Mi
Csengelén nagyon büszkék voltunk arra és büszkék is vagyunk arra, hogy nagyon kevés a betörés,
illetve a vagyon elleni bűncselekmény. Látjuk, hogy mindegyik sajnos egy felfelé haladó tendenciát
mutat. Keresnünk kell közösen azt a megoldást, hogy hogyan tudjuk még úgy megerősíteni a
polgárőrségünket, vagy a helyi megfigyelő rendszerünket, hogy ezt, ha nem is visszavinni. A 2015ös év nagyon szép és volt minden képpen, szinte fele vagy harmada volt a mostaniaknak. A
számok még mindig nagyon picik, csak a tendencia halad előre. A polgárőrségről annyit tudok
mondani, nagyon sajnálom, hogy nincs itt a körzeti megbízottunk úgy hiszem, hogy nagyon jól
együtt tudnak dolgozni, ő nagyon jó tagja a falunak. Ő az az ember, aki 24 órán keresztül körzeti
megbízottként működik, amit nagyon szépen köszönünk. Hála istennek az a tendencia, hogy kint
van sokat a határon a kutyával az, ha jól tudom véget ért. Én elég sokat látom itthon, aminek
nagyon örülünk, hogy nincs elvezényelve, és ez meg is látszik a falunkon. Az alkohol fogyasztás és
a szondáknak a száma a nagy számok törvénye alapján most már nem is csodálkozok rajta. A
tavalyi évben nekem két olyan problémám volt, ami eddig nem volt és nem jelent meg Csengelén,
ez pedig a köztéri rongálásoknak a problémája. Itt a parkban történt oszlop kidöntés, kandeláber
kidöntés és nagyon sok olyan szemeteléssel rongálással kapcsolatos probléma jelent meg ami talán
az előző évben sem volt probléma Csengelén. Ezt mi próbáljuk kiszűrni házon belül, de látszik
rajta, hogy valamiért ez most kezd elharapózni. Nem tudom, hogy ez most az átmenő emberek
miatt vagy az éppen itt dolgozó emberek miatt, akik nem tudják magukat hova tenni vagy éppen a
fiatalok gondolkodnak másképpen, nem akarok senkire vizes lepedőt húzni ebben a pillanatban.
Valamiért ezek megtörténnek, amit mi helyre állítunk és általában mindig mérgelődve szoktuk
helyreállítani. Senki nem szeret felesleges munkát végezni. Ami problémán van Csengelén az, hogy
a kamera rendszerünk is szép szóval is mondva betegeskedik. Keressük az új megoldásokat és
ebben szerettem volna a segítségedet kérni, hogy leülnénk és tárgyalnánk azzal kapcsolatosan,
jegyző úrral közösen, hogyan tudnánk a mostani kamera rendszerünket úgy életre kelteni, hogy az
a mostani elvárások szerint tudjon működni. Amikor mi életre keltjük a rendszerünket úgy tudjuk
életre kelteni, hiszen a körzeti megbízottunk többször jelezte már, hogy baj van vele. Bevallom
őszintén mi a szolgáltató felé jeleztük, ott vannak apró problémák, de úgy néz ki, hogy vagy
szolgáltató váltással vagy egy kicsit nagyobb szigorral megpróbáljuk ezt majd kezelni. Föl jött egy
olyan kérdés, hogy most volna mód arra, hogy Csengele be legyen csatlakoztatva Kistelekhez.
Szeretne ilyet a kaptányság, mert lehet egy olyan szálat behúzni, amin a Csengelei kameráknak a
képét a kisteleki kapitányságon is lehet látni.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Az nagyon jó lenne.
Kormányos Sándor polgármester: Teljesen független rendszeren, úgy ahogy azt a
Belügyminisztérium kéri, hogy teljesen zárt láncú és teljesen külön rendszeren működjön. Erre
most a kivitelezőtől kaptunk egy ígéretet, hogy amennyiben ezt igényeljük akkor ők egy külön
szálat behúznak Csengele és Kistelek között. Abban kérnénk még a segítségeteket, mint mondtam,
egy egyeztetésen, ahol meghatároznánk, hogy milyen vonalon haladjunk, milyen kamerákat
kellene felszerelni és annak hogyan kellene működni, mert mi most újra építjük a rendszerünket
teljesen.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Nagyon jó. Polgármester úr, majd telefonon egyeztetünk
erre egy időpontot.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm és nagyon szépen köszönöm azt a
munkát, amit végeztek Csengeléért. Én azt hiszem, hogy egy nyugalmi helyzet van, egy béke van
jelen pillanatban Csengelén annak ellenére, hogy alapvetően nagy változások zajlottak le. A tavalyi
évben pont erről beszéltünk, hogy a kóser vágóhíd el fog indulni, azzal több mint 100 ember
érkezik ide minden egyes reggelen és úgy hiszem, hogy egy év távlatából mert már lassan egy éve
működik, és ennek a 100 embernek a jelenlétét még nem érezzük. Amit most még várunk a jövő
hónap végén előre láthatólag egy másik cég is be fog indulni az autópálya lehajtónál 36 embert fog
alkalmazni. Szerintem egy teljesen másféle munkavállalói körből fog dolgozni viszont meg fogja
jelentősen emelni azoknak a számát, akik odamennek vásárolni. Ha tud a rendőrség abban
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segíteni, hogy tényleg csak a jószándékú emberek találjanak ide hozzánk, azt nagyon szépen
megköszönjük. Az biztos, hogy a polgárőrség jelenlétének és a rendőrség jelenlétének híre van.
Most hallottam, hogy tőlünk öt faluval odébb is emlegetik a zöld autót, amit nagyon szépen
köszönünk, amit a tavalyi évben kaptunk. Nagyon szépen köszönöm nektek, és további jó munkát
kívánok.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Köszönjük szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm a szót. Én örömmel veszem azt, hogy Pusztaszer
vonatkozásában annak ellenére, hogy eddig is a legkevésbé fertőzött volt a bűncselekmények terén
még tovább csökkent ez a dolog. Azt gondolom nem csak, számolva azzal, hogy a Kistelek környék
is viszonylag az országos átlaghoz képest elég szép mutatókkal rendelkezik elég jó fényt vet
Pusztaszerre és környékére. Arra is, ami rendőri munka folyik a településen. Azt gondolom a
rendőrségnek is nem az első rendű feladata a nyomozati tevékenység, hanem a megelőzés.
Pusztaszer vonatkozásában az emberek egymásra is kellő képpen figyelnek, megfelelő
kapcsolattartás van a rendőrökkel, a rendőrséggel a körzeti megbízottal, polgárőrökkel ezt én
nagyon példaértékűnek tartom. Jelentem nálunk nem betegeskedik a kamera rendszer, semmi
baja nincsen, ugyanis nincs kamera rendszerünk. Sokadik alkalommal pályáztunk rá. Olyan okokkal
nem nyertünk többnyire, hogy olyan minimális a bűnelkövetés a pusztaszeri területen, hogy
máshol indokoltabbnak látták a kamera rendszer kiépítését. Ennek ellenére mi a Lochner Kft-vel
kötöttünk egy ilyen szerződést, meg terveket is készítettünk, hogy milyen módon és hova
szeretnénk kamerákat elhelyezni azért, hogy megőrizzük ezt az állapotot. Azt gondolom nem csak
a nyomon követes és a bűnelkövetőnek a fölkeresése, illetve megtalálásra lehet indokolt egy
kamera kihelyezésénél, hanem a visszatartó erő is. Én úgy tudok csatlakozni ehhez a dologhoz,
hogy bár nálunk nincsen kamera rendszer, meg nincs nagy bűnözés sem, de éppen ezért lenne
célszerű, ha falu bejáró pontjain, illetve azon az egy-két frekventált helyen, amit kinéztünk annak
idején ezt meg tudnánk oldani. Sajnos mi ezt önerőből nem tudjuk megoldani, ha nincs pályázat rá
akkor mi ezt nem tudjuk önállóan vállalni. Pontosan ezért nem gondolnám, hogy szükség lenne
arra, hogy bekamerázzuk olyan szempontból, hogy a figyelő rendszer bekerüljön a kisteleki
rendőrőrsre, ha nem része egy ilyen pályázatnak, mert fölöslegesen nem terhelnénk ezt. Ha
szükséges akkor visszanézhetők bizonyos dolgok teljesen koncentráltan egy bizonyos időszakra és
bizonyos cselekményre fókuszálva. Nagyon jó a kapcsolatunk a körzeti megbízottunkkal és itt
szeretnék köszönetet mondani Sztecovics Csabának, aki egy személyben a körzeti megbízottunk és
a polgárőröknek is a vezetője, így aztán nagyon jó az együttműködés. Nyilatkozom, hogy
szeretném, ha ez továbbra is így maradna. Egy bizonyos adatot szeretnék érteni, hogy lehet, hogy
Pusztaszeren miközben jelentősen csökkent a bűnözések száma a 100 000 lakosra kivetített
cselekmények növekedtek.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Ott nem külön Pusztaszerről van szó, hanem az egész
térségre.
Máté Gábor polgármester: Nincs kérdésem tovább. Köszönöm. Pusztaszer képviselő-testülete
részéről, meg esetleg Csengele részéről is, ha kérdés van akkor azt fogalmazzuk meg a kapitány úr
felé.
Csókási Zoltán képviselő: Nekem kérésem lenne, ha nincs kérdés. A kapitány úr a segítségedet
szeretném kérni Csengele Önkormányzata nevében is nagyon sok szeretettel meghívnálak és a
jelen lévőket is június 9-én lesznek a falunapok és a fogatos felvonulás és mint a készenléti
rendőrségtől tavaly is kértünk két lovas rendőrt, aki felvezette volna a fogatos felvonulást, de
sajnos nem kaptuk meg. Én őket láttam Mezőhegyesen akkor négy lovas volt, nagyon szép színfolt
volt a fogatok elején, hogy ők vezették a fogatos felvonulást is. Mi is azt gondoltuk, hogy
készítenénk velük egy ilyen riportot is, hátha valaki éppen kedvet kapna hozzá. Természetesen
Csengelén nem járt még lovas rendőr és mi szeretnénk, ha ide is eljönnének és ebben szeretnénk
kérni a segítségedet, hogy ha esetleg közben tudnál járni, hogy eljöjjön június 9-én két lovas
rendőr hozzánk.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Természetesen, amit tudok megteszek.
Csókási Zoltán képviselő: Köszönöm szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Kapitány úrhoz kérdés, kérés.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem lenne egy kérdése, hogy van a hatodik oldalon a
motorosok szezon előtti felkészítése 17 nap, közlekedésbiztonsági nap, az gondolom elírás lehet.
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes: Igen az elírás lehet.
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm.
Kormányos Sándor polgármester: Kérdés? Amennyiben nincsen akkor aki a kapitány úr
beszámolóját elfogadja, és egyetért vele, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
29/2019.(IV.25.)Kt. határozat
Tárgy: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község 2018. évi közbiztonságáról
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szalay Zoltán Szabolcs r.
alezredes mb. kapitányságvezető beszámolóját Pusztaszer község 2018. évi közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kisteleki Rendőrkapitányság
4.) Irattár

Kormányos Sándor polgármester: Gabikának adnám meg a szót.
dr. Szalai Gabriella járási hivatalvezető: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületeket meg
polgármester urakat, hogy személyi változás volt nálunk. Április 17-vel Kovácsné Dr. Nagy Katalin
anyai örömök elé fog nézni hamarosan és a helyettesítését sikerült megoldani szervezeten belül és
ettől a naptól hivatal vezető helyettesi teendőket Sándor Katalin kollegám fogja ellátni, aki már
elég nagy tapasztalattal rendelkezik a járási hivatal ügyköreiben is. Bizalommal fordulhatnak hozzá
képviselő, polgármester urak, jegyző urak is. Neki rögtön lenne egy bejelenteni valója is.
dr. Sándor Katalin: Köszönöm szépen a szót. Néhány mondat erejéig szeretném önöket
tájékoztatni az ügysegédi rendszer működtetése mellett idén is lehetőség nyílik a mobilizált
ügyfélszolgálat a kormányablak busz kitelepüléseire a járáshoz tartozó településekre. Az első ilyen
alkalom az májusban lenne, Pusztaszeren május 6-án délután 2 órától délután fél 4-ig. Csengelén
pedig május 8-án délelőtt 9 órától 12 óráig lesz kint a kormányablak busz. Akik esetleg az
ügysegédhez nem jutnak el, illetve direkt szeretnének személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyet,
lakcímkártyát, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket, útlevelet intézni azok ott meg tudják tenni
ezt. Ehhez viszont polgármester uraktól szeretnék segítséget kérni abban, hogy egyrészt a
lakosság tudomást szerezzen erről, illetve áramforrásra is szükségünk lesz valamint esetleg néhány
székre ha esetleg várakozniuk kell az ügyfeleknek akkor ezt kényelmesen tudják megtenni. Ehhez
kérném az önök segítségét, de emailt is fogunk erről természetesen küldeni. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Részünkről köszönjük szépen a kivonulást, és a szokásos helyen az
egy jó kis árnyékos hely elektromos áram biztosítva van, és még padok is vannak. Azt gondolom
az maximálisan meg fog felelni ahogy eddig is megfelelt. Annyi, hogy az iskolát értesíteni kell, mert
sportpálya is ott van és számítsanak rá. Kérjük az ezzel kapcsolatos információt, hogy azt a
Facebook-ra meg a hirdető táblákra ki tudjuk majd tenni.
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Kormányos Sándor polgármester: Mi ez A/5-ös szórólapot szeretnénk kérni ahogy szoktuk,
mert meg szóró lapozzuk a tanyavilágot és a falut. Nálunk egy bevált nagyon jó módja ennek,
hogy mindenki tudja. Mint ahogy polgármester úr is mondta, nálunk is van egy nagyon jól bevált
helye, a falu központjában van, csak nálunk a fa hiányzik, így a szokásos sátrat felállítjuk. Nagyon
szépen köszönjük, várjuk önöket, várjuk őket. Az ügysegédnek nagyon szépen köszönjük azt a
munkáját ahogyan tűrte az átalakítással járó problémákat hisz úgy ahogy a Csengele község
munkavállalói pici házba voltak eltelepítve, ő elkerült a faluházba, ahol egy elég nyitott helyen
néha puritán körülmények között, de egy szó nélkül végezte a munkáját. Tisztelettel jelentem,
hogy most már meg van a helye az önkormányzat épületébe költözni fog vissza. Köszönjük szépen
neki is és nagyon jó munkát kívánunk. Megadnám a szót Piacsekné Kurucsai Erzsébet
intézményvezető asszonynak. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan elfogadtad a
meghívásunkat, mert ha jól tudom, akkor tegnap vagy tegnap előtt szóltunk neked, és egy szóra
azt mondtad, hogy igen, itt a helyem. Arról beszélnénk akkor amit előterjesztettetek, hogy hogyan
tevődik össze és mit takar éppen és milyen kötelezettségeket von maga után.
2. napirendi pont: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjának megállapítása tárgyában
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Kedves polgármester urak, tisztelt képviselő-testületek. A
személyi térítési díjakat minden évben meg kell állapítani. Az előterjesztést megkapta-e mindenki?
Az önköltség az a 2018. évi lezárt tényadatok osztva az ellátottak becsült számával. Így kijön egy
bizonyos összeg, ez az összeg, ami fölött térítési díjat megállapítani nem lehet. Ez az összeg, ha
úgy tűnik, hogy magasabb, mint ahogy Csengelénél az önköltség étkeztetés esetében 915 forint és
a javasolt térítési díj 550 és 600 forint. Ezt a 915 forintot az állami normatíva csökkenteni fogja.
Akár úgy is mondhatnánk, hogy ha nagyon sok viszonylag jó nyugdíjjal rendelkező kéri az
étkeztetést akkor lefedi a tényleges önköltség 915 forintos árát az állami normatíva és a beszedett
térítési díj. Ugyanakkor tudjuk, hogy a személyi térítési díj mindenkinek a jövedelmétől függ,
százalékos arányt ír elő a jogszabály, az az kinek mennyi a jövedelme. Étkeztetés esetén a
jövedelem egy napra jutó 25%-a a maximum, amit elkérhetünk. Akik mondjuk a nyugdíj
minimummal rendelkezik az fizet 120 forintot. Aki 100 000 forint körüli nyugdíjjal rendelkezik az
esetleg megfizetheti az 550-600 forintot. A kérdés, az intézmény fenntartója a társulás a társulás
megbízta megállapodás alapján Kistelek város képviselő-testületét a rendelet megalkotására. A
társulás úgy határozott, hogy megkérdezi minden településtől mivel az esetleges térítési díj
bevétel, ami nem nagy összeg és minden évben így történt az mégis csak a település kasszájából
hiányzik, ha nem jön be a tervezett térítési díj. Mi úgy gondolkodtunk, hogy a térítési díjat olyan
mértékben szabad emelni, amit még az ellátottak képesek megfizetni. Alapvetően mégis csak
szociális ellátásról van szó. A 915 forintos önköltségből lejön az állami normatíva, ami hivatalosan
lehívható. Ezért javasoltuk azt, hogy 50 vagy 100 forinttal emelkedjen. Ebben kérem a segítséget,
hogy ki hogyan ítéli meg. Ma Csengelén ez a maximum, amit elkérhetünk a csengelei lakosok a
tavalyi térítési díj, ami 500 forintot jelentett helyett 2019-ben az 550 vagy a 600 forintot képeseke megfizetni?
Kormányos Sándor polgármester: Az emelést senki nem szokta szeretni, ez mindig egy
kényelmetlen döntés, az ember mindig visszalép kettőt és vagy tartózkodik, vagy nemmel szavaz,
de attól még nem lesz a számla kifizetve. Vagy valakinek ki kell fizetni a számlát, ha nem megyünk
fel egy 550 forintra azt az önkormányzatnak kell kifizetni.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Pontosan így van, akkor azt az önkormányzat fizeti. Én kérdeztem
a Henit, hogy a tavalyi évi költségvetést, óriási összeggel nem járult hozzá az önkormányzat,
többé-kevésbé igyekszik mindenki, hogy a normatíva lefedje. A normatívát eleve nem úgy adják,
hogy lefedje, csak hogy hozzájárulnak a szolgáltatáshoz. Valahol azt sugallja a jogszabály, minden
önkormányzatnak kell egy picit a szociális ellátáshoz hozzátenni. A 915 forintos teljese bekerülési
költségnek azt mondom, hogy körülbelül 40-45%-át lefedi az állami normatíva. Ez most azért lett
ilyen magas, mert az étkeztetéshez hozzátartozik a kiszállítás is, ebben minden költség benne van.
A tavalyi 500 forintban is benne volt a kiszállítás díja is, amire azt mondom, hogy vajon mennyi
pénzért szállítanának valakinek naponta minden hónapban.
Kormányos Sándor polgármester: Én azt számoltam most, hogy 165 forintot emelkedett, ha jól
látom, és abból 50 forintot adnánk tovább az embereknek és 115 forintot pedig a rendszer próbál
még saját maga finanszírozni.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: A normatíva lefinanszírozza. Azért nem tudjuk így előre pontosan
kiszámolni, mert nem tudjuk, hogy milyen ellátottak fordulnak hozzánk. Az étkeztetés biztosítása
kötelező, ha van jövedelme fizet, ha nincs jövedelme akkor is kötelező. Ha nincs egyáltalán
jövedelme és nem fizet érte akkor is a jogszabály kötelező jelleggel előírja, hogy neki joga van napi
egy adag meleg ételhez. Itt a veszteség, de ezt nem tudja előre senki, de ez Csengelére nem
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igazán jellemző, sőt a hat településre nem igazán jellemző. Az utóbbi időben az nagyon ritka, hogy
egyáltalán nincs semmi jövedelme. Az emberek nagy többsége 80-120 000 forintos nyugdíjjal már
rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a teljes akár 550 akár 600 forintos árat is meg tudja fizetni.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönjük.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Akkor ebben most fogtok tudni dönteni? Akkor a házigondozást
kérdezném még meg, ami szintén kötelező. Lehet látni ott is, hogy a házi segítségnyújtásnál az
önköltség 315 forint 2019-ben, és 200 forintot kérünk. Erre is azt kérdezem, hogy vajon 200
forintért egy órán át ki az, aki egy idős beteg embert tisztességesen ellát. Ezt is megtapasztaltuk
sokszor, hogy ha valami ingyenes nincs akkora becsülete. Még egy dolog, ami szerintem nagyon
fontos, hogy bárki, aki olyan nehéz helyzetbe kerül, hogy nem tudja a térítési díjakat megfizetni
mindenkinek joga van méltányosságra hivatkozva térítési díj csökkentést vagy elengedést kérni.
Ezt rajta is van a vele kötött megállapodáson, nincs olyan, hogy ő erről nem tud. Azt gondolom,
hogy ezek a térítési díjak a mai piaci árhoz mérten nagyon tisztességesek és elfogadhatóak. Most
azon a határon vagyunk, hogy hátha lefedi a normatíva vagy ha nem akkor csak egy picivel kell
hozzájárulni.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Végig néztem a számokat,
Csengeléét nézném, itt arról szól most a beszélgetésünk, hogy tavaly 750 forint volt idén 915 forint
a számított önköltség. 165 forintot emelkedett munkabérek és egyéb emelkedések miatt. 2018ban az étkezés 500 forint volt itt el kell gondolkodnunk rajta, hogy 550 vagy 600 forint legyen. Én
még mindig az arany középút felé indulnék, az 550 forint felé. Itt van benne 100 forint kiszállítás,
ez eddig is benne volt?
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Mindig benne volt.
Kormányos Sándor polgármester: Ez azt jelenti, hogy egy napi ebédbe 50 forintos emelkedés
van most ebben a pillanatban Csengelén. Házi segítségnyújtás forint per óra 200 forint volt, 200
forintot írt be, ezen biztos, hogy ne változtassunk. A jelzőrendszer házi segítségnyújtás esetében,
ha van rá mód Csengelén nagyon kevés van, nem változtatnék rajta még 10-20 forintot se. Ha
változtatunk rajta akkor egy nagyobb változás legyen, de egy ilyen 20 forintos változtatás csak az
ember kedvét veszi el. Úgy tudom, hogy négyen vagy öten használják Csengelén és ha plusz pénz
van az sem okoz sok pluszt a számunkra én ezt 130 forinton hagynám. A kilométer díj forint per
kilométerbe, ha lehet akkor azt kérném, hogy maradjunk a 150 forintnál és év végén
természetesen elszámolunk egymással. Azért vásároltuk meg az új autót.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: A kilométer díj az fogyatékos ellátásnál érvényes, Csengelén per
pillanat nincs ilyen.
Kormányos Sándor polgármester: Gondozási óradíj forint per óra én 200 forinton szeretném
hagyni, az időseknél nulla van. Az átmeneti elhelyezés hányszor fordul elő Csengelén?
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Azt tudom mondani, hogy azért van. Mindig adódik egy-két
ember, aki Csengeléről bekerül az átmeneti intézménybe. Ha nincs jövedelme ingyen kell, hogy
ellássuk.
Kormányos Sándor polgármester: Ott kérhetném azt, hogy a 3000 forintot szeretnénk
megcélozni. Ezzel az év végén úgyis el kell majd számolnunk, ha nem úgy működött a rendszer,
vagy nem annyi a pénz akkor azt Csengele község önkormányzatának ki kell fizetni. Mindenhol a
kisebbet szeretnénk kérni egyedül az ebédnél szeretnénk a 165 forintból az 50 forintot kiadni az
emberek felé. Most várnám a képviselő-testületünknek a tagjainak a véleményét. Tudom, hogy
emelni nem jó és nagyon szépen köszönöm Erzsike, hogy így tetszett elmondani. Azt is figyelembe
véve, hogy egy jó minőségű és időben megkapott ebédje van valakinek ez a mostani világban
mennyit ér, ahhoz képest, hogy mennyit változnak az árak.
Csókási Zoltán képviselő: Tulajdonképpen akkor csak 50 forint emelés lenne teljes egészében.
Kormányos Sándor polgármester: Igen az összesen.
Tóth Tibor képviselő: Én korrektnek találom ezt az emelést, és nagyon humánus hozzájárulás a
részünkről.
Varga Árpád képviselő: Szerintem is korrekt ez a dolog. Nekem csak egy gondolatom lenne,
hogy majd a mi kiszállításos ebédünkön is el kell gondolkodni, hogy az mennyi lesz és hogyan lesz.
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Kormányos Sándor polgármester: ezt teljesen jól érzed, mert addig amíg a konyha egészen
szép pénzeket tudott, amit rögtön át is raktunk az óvodába a kettő együtt volt kerek, most
elkezdett egy picit vagy nullán vagy deficiten dolgozni a konyha. Ott is észre lehet venni ebben a
pillanatban, hogy jelentő áremelkedés volt.
Varga Árpád képviselő: Kíváncsi vagyok ennyi pénzből hogyan lehet kihozni egy étkezést?
Kormányos Sándor polgármester: Ezt úgy kell érteni, hogy mi Csengele Község Önkormányzata
az, amit te tartasz fent konyhát, mint képviselő-testület az főz az időseknek és azt vásárolja meg a
szociális szolgálat. Addig amíg mi alacsony szinten tudjuk tartani a konyhának a működését addig
ők tudnak alacsony bekerülési szinten tovább adni étkezést. Ha ránéztek Kisteleknél kiderül, hogy
abban a pillanatban amikor nem önkormányzati fenntartásban van abban a pillanatban ugrik egyet
az étkezés díja, mert a vállalkozónak másként kell gondolkoznia. Mi nullán vagy nulla közeli
állapotba próbáljuk tartani neki viszont élni kell és egy teljesen más típusú rendszerben kell
gondolkodni.
Máté Gábor polgármester: Mi eleve úgy küldtük ki az anyagot, hogy a konkrét pusztaszeri
javaslat van ez hasonló képpen a ti gondolat mentetekhez kapcsolódva nem szeretnénk rajta az
előző évekhez emelést és mivel ez alternatívaként benne is volt ezért ezt szeretnénk támogatni. Ha
hozzá kellene az önkormányzat járulnia nem olyan összegről beszélünk, ami az önkormányzat
likviditását kockára tenné. Minden képpen a képviselő-testület felé azt javasoltuk, és a mi
esetünkben növelés sincs benne mert már tavaly magasabb volt a térítési díjunk 550 forint az
étkezés vonatkozásában. Csatlakoznék teljes mértékben Csengeléhez ugyanazok az értékek
maradnának nálunk is mint amik eddig voltak és ha fölmerül bármilyen plusz költség akkor azt az
önkormányzat majd fedezni fogja.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Én, amit látok az pont Csengele és Pusztaszer nagyon
tisztességesen utalja a kötelezettségeit és ezt nagyon szépen köszönöm. Minden képpen azt
gondolom, hogy a szociális ellátásban valahol tényleg benne kell lenni a segítségnek. A fő elv
mégiscsak az, hogy aki azt mondja, hogy segítséget kér annak próbáljuk megadni az általa kért
segítséget.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél
hozzánk, ezt elmondtad nekünk és ezt így megvitathattuk. Egy egyszerű kérdésem van. Járműbe,
jármű cserébe gondolkodhat-e Csengele vagy minden maradni fog így. Egy autót mi már
vásároltunk.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Én azt gondolom, hogy társulási ülésen erre polgármester urunk
és Katika fog tudni neked válaszolni. A normatíva mikor lejön, abból utalják az illetményeket és
alig marad annyi, hogy mindenféle igénybe vett szolgáltatást kifizessünk. Beruházásról én erre az
évre azt kaptam, hogy nincs egy forint sem. Nagyon szépen köszönöm.
Kormányos Sándor polgármester: Én annyit szeretnék még mondani, hogy ha tolmácsolná a
köszönetünket a Csillának, aki itt volt és nehéz szívvel engedtük el. Természetesen a Mónikát
szeretjük, mert ő csengelei lány, közülünk van és ezt nagyon szépen köszönjük, hogy csengelei
munkahelyen csengelei ember dolgozik. A Csilla felé, ha módja van továbbítsa a köszöneté
Csengelének és a képviselő-testületnek, nagyon szépen és nagyon pontosan végezte a munkáját.
Piacsekné Kurucsai Erzsébet: Nagyon szépen köszönöm. Nem olyan egyszerű ma jó szociális
munkást találni, mert nem nagyon csábít ez a munkakör. Át fogom neki adni.
Kormányos Sándor polgármester: Én szavazásra bocsátanám és úgy engednénk el az Erzsikét.
Aki a csengelei képviselő-testületből az előzőekben elhangzott számokkal egyetért, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
Máté Gábor polgármester: Aki a pusztaszeri képviselő-testületből a kiküldött határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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30/2019.(IV.25.)Kt. határozat
Tárgy:

Felkérés a személyes
megállapítása tárgyában

gondoskodást

nyújtó

ellátások

intézményi

térítési

díjának

HATÁROZAT
Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
Kistelek
Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (III. 28.) K.T.
számú rendeletének módosítása során a pusztaszeri ellátottak vonatkozásában az intézményi
térítési díjakat ne módosítsa, ennek megfelelően változatlanul az alábbi intézményi térítési díjakat
szíveskedjen megállapítani:
- étkeztetés: 550,-Ft/ellátási nap (kiszállítás: 100,-Ft/ellátási nap),
- házi segítségnyújtás: 200,-Ft/óra,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 130,-Ft/nap.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4.) Irattár
3. napirendi pont: A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója
Kormányos Sándor polgármester: Balázs András katasztrófavédelem, tűzoltás, tiéd a szó.
Balázs András: Köszönöm szépen. Hölgyek, urak, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A
beszámolót megkapta mindenki írásban kiküldésre került. Aki elolvasta az láthatta, hogy ez a
szegedi hivatásos tűzoltó parancsnokságnak a beszámolója. Ez abból adódik, hogy az őrs a szegedi
tűzoltó parancsnoksághoz tartozik, ami Kisteleken van. Pár szót a kisteleki őrs munkájáról
szeretnék mondani. Augusztus 1-jén lesz öt éve, hogy megnyílt a kisteleki őrs. Lényeg az és
szerintem mindenki tudja, hogy tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el az őrs egy
egységgel. Ezen kívül, ami nem annyira látványos polgári védelmi, hatósági feladatokat is ellátunk
vagy akár az ipar biztonsági szakterület is bevon minket a munkájába. Akár velük is telephely
ellenőrzésekre szintén kimegyünk. Pár statisztikai adatot én is mondanék a kapitány úr után. Azt
kell tudni az őrsről, hogy az elmúlt évben 178 darab riasztáson vett részt nagyjából megfelel az
elmúlt évek statisztikáinak. Ha valaki megnézi az éves statisztikákat akkor látható, hogy nagyjából
160-200 darab riasztásunk van egy évben. Ebből a 178-ból 79 volt műszaki mentés 99 pedig
tűzeset. Annak ellenére ez a tendencia, hogy az autópálya a közelünkben van és egy elég nagy
szakasz hozzánk tartozik értsük azt, hogy Balástyától Félegyházáig és Kistelektől Szegedig a mi
pályaszakaszunk, ahol baleseteknél a mi beavatkozás is szükséges akkor a kisteleki egység fog
vonulni. Ennek ellenére a tűzesetek többségben vannak. Amikor ide statisztikai számokkal
készültem, megdöbbenve láttam azt, hogy Csengelén 31 darab riasztáson vettünk részt az elmúlt
évben. Én a 178-ból érzésre nem mondtam volna ennyit, ez elsőre megdöbbentett. Ebből 20 volt
tűzeset és 11 volt műszaki mentés. Azt tudom azért elmondani, hogy hál istennek, hogy őrül
kiemelkedő eseteink nem voltak. Különböző tanya tüzek és a hozzájuk kapcsolódó melléképület
tüzire emlékszem, ahol részt vettek a kisteleki egységek. Pusztaszeren hál istennek a tendencia
továbbra is az, hogy nem a legtöbbet megforduló szervezet vagyunk, a tavalyi évben 4 riasztásunk
volt, ebből 2 műszaki mentés és 2 tűzeset volt. Azt gondolom ez egy teljesen vállalható és eléggé
alacsony szám. Amit szeretnék elmondani az, hogy az elmúlt évben hál istennek semmiféle
viharkárok, belvíz egyebek nem súlytották a térségünket. Viszont ennek ellenére, amit szeretnék
kiemelni és ebben Pusztaszer érintett volt az a február 28-ai tűzesetek voltak ezek szabadtéri tüzek
volta, főként nádas tüzek. Egy időpontban február 28-án Kisteleken 10 hektáron, Pusztaszeren,
Sándorfalván és Balástyán is volt kisebb avartűz gyakorlatilag egy időpontban. Azt tudom
elmondani, hogy ezek a legtöbb esetben emberi mulasztások. A lényeg az, hogy próbáljunk figyelni
a környezetünkre és azt gondolom az itt ülőket is megtalálhatják az itt Csengelén vagy
Pusztaszeren élők is azzal, hogy hogyan lehet legálisan jogszabály szerin megfelelően kerti
hulladékot elégetni. Erről szeretnék még pár szót mondani. Ketté kell választani a történetet, belés külterületet kell megkülönböztetnünk. Belterületen úgy szól a jogszabály, hogy ha az
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önkormányzatnak van egy érvényes rendelete, amely lehetőséget ad a kerti hulladék csak növényi
hulladék elégetéséről van szó akkor az önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi és az égetésre az
abban meghatározott időszakban van lehetősége a lakosnak. Pusztaszeren a mi rendszerünk
szerint van ilyen rendelet, viszont Csengelén nem láttam még ilyen rendeletet. Ezt esetleg tudnám
javasolni a képviselő-testületnek, hogy egy ilyen rendeletet alkalom adtán alkosson meg. Azt
gondolom ez egy jó lehetőség arra, hogy a jogszabálynak megfelelően egy kerti égetést
elvégezzünk. Külterületre az a különbség, hogy van egy országos tűzvédelmi szabályzatunk, amely
lehetővé teszi, hogy erre engedélyt kell kérni. Ekkor a katasztrófavédelemhez kell benyújtani egy
engedélyezési kérelmet legalább 15 nappal a megkezdése előtt. Ebben a kérelemben szépen fel
van sorolva, hogy minek kell megfelelni, egy 3000 forintos illetékbélyeggel kell ezt benyújtani és
adott esetben, ha nincs tűzgyújtási tilalom akkor ezt általában meg is szoktuk adni. Arról azért
tudni kell, hogy a mi engedélyünk alapján ezt az égetést nagyon sokszor el szokták végezni
azonban ez még nem feltétlenül elegendő az égetés legális megtartásához. Hiszen van nekünk egy
levegő tisztasági törvényünk is, amely tiltja bármilyen féle nemű tűz gyújtását. Alapjaiban véve, ha
hozzánk benyújtanak egy kérelmet akkor mi engedélyt tudunk erre adni. Amit még szeretnék
kiemelni az, hogy Csengelén működik egy önkéntes tűzoltó egyesület. Azt gondolom, hogy ez egy
jól működő egyesület és aktívan részt vesz a munkánk segítésében. Sőt azt tudom mondani, hogy
sokszor jutottunk odáig, hogy már mi segítjük az ő munkájukat mert ők sok esetben akár
gyorsabban értesülnek ezekről az esetekről, erről már beszéltünk polgármester úrral, ez majd
alakulni fog és én ezt a munkát nagyon szépen köszönöm. Azt is örömmel mondhatom, hogy az
elmúlt évben az igazgató úrnak a hathatós segítségével át tudtunk adni egy 2000-res Mercedes
gépjármű fecskendőt, amit azt gondolom jó helyre sikerült és az önkéntesek megfelelően fogják
tudni alkalmazni. Én köszönöm szépen az ő munkájukat is. Ennyit szerettem volna elmondani.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Amit szeretnék rá kérdezni vagy
válaszolni az első a kapcsolattartás, arra ígéretet kaptam tőled, hogy eddig is nagyon szigorú volt a
kapcsolattartás az önkéntes tűzoltó egyesület és a tűzoltóság között, nagyon szívesen állnak
rendelkezésre. Ha beszéltek velük még jobban és még gördülékenyebben tud menni ez a dolog.
Azért volna ez fontos, hogy a tanyavilágban élők és legfőképpen a német ajkúak én tervezem is
őket az idei évben Szatmári Imre dandártábornok úr ígéretet tett arra, hogy nyelvi jósága miatt is
leül és tényleg beszélget velük, mert emlékszek rá, hogy ők négy évvel ezelőtt megfogalmazták,
hogy ők teljesen jól érzik magukat Csengelén, egyetlen problémájuk van, hogy biztos, hogy a
tűzoltó autó odatalál-e hozzájuk meg biztonságban vannak-e ők ebben a pillanatban. Szeretnénk rá
válaszolni, összehívni őket. Szerintem ez egy kardinális kérdés az ő életükben, az összes többi
megoldják, de hogy a mentő meg a tűzoltó odaér-e azt szeretnék tudni. Az autót nagyon szépen
köszönjük, véleményünk szerint nagyon jó helyen van, bár azt hiszem, hogy azok a nagy cégek,
akik most idetelepültek valamilyen szinten egy nyugalmi helyzetet ad nekik, és szerintem a
katasztrófavédelemnek, illetve a tűzoltóságnak is egy nyugalmi helyzetet biztosít az, hogy tudja
hogy egy ilyen hadra fogható autója van a környékben. Köszönet és hála, hogy a munkátokat ilyen
pontosan és rendesen végzitek, mert sokkal nagyobb problémák is lehettek volna. Annyit szeretnék
tőled megkérdezni, hogy a nagy cégek jelenléte változtatott-e valamit rajta, vagy hozott-e több
kiszállást a számotokra vagy jelent-e valami problémát, vagy plusz dolgot vagy van-e valami, amit
szeretne a tűzoltóság feléjük közvetíteni, ami nem biztos, hogy megfelelő fülekre talál. Itt gondolok
a vágóhídra, gondolok a műanyagos cégre, illetve gondolok az új beinduló cégre is.
Balázs András: A kóser vágóhídról nyilván tudunk, voltunk kint náluk, ott plusz feladataink nem
voltak. Annyi volt, hogy a tűzoltónak meg kell ismernie a környezetét, voltunk kint helyismereti
foglalkozáson. Azt hiszem az idén hozzájuk már nem fogunk menni, de jövőre ismét meg fogjuk
ezeket a foglalkozásokat tenni. A műanyagos cégről nem tudok semmilyen kapcsolat nincs velük. A
Varga Zoli féle agroparkba szintén voltunk kint az elmúlt időszakban, szintén tűzi víz tározónak az
átadásánál vettünk részt, annak a kipróbálására sor került és sikeresen átment a próbán. Hozzájuk
szintén helyismereti foglalkozást fogunk tervezni. Egyéb feladatunk velük még annyi van, hogy
használatba vételi eljárás vagy egyéb eljárás kapcsán kimegyünk, de gyakorlatilag ennyi
feladatunk van.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Köszönetemet szeretném
kifejezni, illetve kérnélek majd, ha megyünk ki ne felejtsd el megnézni a vadonatúj tűzoltó
garázsunkat, amit nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy fölépülhetett és elkészülhetett itt
az udvaron. Jelentem készen van, illetve tovább keressük azokat a pályázati forrásokat és
lehetőségeket, amivel az új fecskendőnket föl tudjuk szerelni mert az még hosszú éveken keresztül
nekünk kötelezettséget ró ránk, ami nagyon kellemes kötelezettség és minél kevesebbet kelljen
használni. Szép lassan fel kell szerelnünk aggregátorral és mindenféle csodálatos eszközzel, hogy
ez működképes legyen.
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Balázs András: Erre annyit szeretnék mondani, hogy a múlt héten küldtem ki az
önkormányzatnak egy emailt, hogy kijött a rendes éves katasztrófavédelmi pályázat az önkéntes
tűzoltó egyesületek számára, amit ha jól emlékszem Csengele is I. fokozatot kötött a szegedi
hivatásos tűzoltó parancsnoksággal ami azt fogja jelenteni, hogy elég szép összegre fog tudni
pályázni. Ennek keretében egy aggregátorra is azt gondolom lehet pénzt költeni. Május 10 a
beadási határidő.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. A másik nagy probléma, ami
látszik rajta, hogy meg fog találni bennünket, az pedig előreláthatólag egy A típusú tornaterem fog
épülni Csengelének a központjában, aminek jelenleg egy kardinális kérdési a tűzi víz kérdése.
Három tűzcsap nem képes ellátni vagy ha ellátja akkor a rendszer szakad össze, mert 1500 liter
víznek kellene kijönni percenként a rendszerből azt nem biztos, hogy a mi eternit csöves
rendszerünk kibírja. Ők tűzi víz tárolóban gondolkodtak, Arra kérnélek meg, hogy ha lehet ennek
az előkészítési munkálataiban, mert ez egy elég nagy volumenű munka lesz, hogy az első
pillanattól szeretném kérni a segítségeteket, azért hogy nagyon ne kalapáljunk mellé a dolgoknak,
illetve úgy tudjuk összerakni, hogy ez később jól tudjon működni. Azt kérik tőlünk, hogy a helyszínt
és a környezetet készítsük elő. Mi úgy szeretnénk előkészíteni, hogy a későbbiek során is nagyon
jól használható legyen és problémák ne gördüljenek elé. Nagyon szépen köszönöm. Jó munkát
kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy teszitek a dolgotokat úgy ahogy eddig.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Nekünk gyakorlatilag az utóbbi
időben tényleg csak a hivatalos helyzeteknek kellett megfelelnünk. Igyekszünk amire mi készülni
tudunk az nyilván a belvíz mentesítés alapvetően. Most a víz viszonyok nem olyanok, hogy ez
problémát okozna, de ettől függetlenül mi ezt rendszeresen önkormányzatilag ezeket a helyzeteket
kezeljük. Az elmúlt időszakban mindig megfelelő állapotban találtátok a dolgot. Én azt gondolom
ennek is köszönhető az utóbbi években már akkor sem volt belvíz veszély amikor a környező
településeken viszont még volt. Örülök neki, hogy nem sokat kell hozzánk kijönni. Az a múltkori
nád látványos volt, de nem veszélyeztetett igazából semmit. Köszönjük a munkátokat. Körülbelül
ennyit szeretnék veletek együtt dolgozni a jövőben is.
Kormányos Sándor polgármester: Megkérdezném a csengelei képviselő-testületnek a tagjait,
hogy hozzáfűzni való, kérdés esetleg van-e?
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdése valakinek a katasztrófavédelem felé? Amennyiben
nincs akkor nincs akadály a szavazásnak. Javaslom, hogy együtt szavazzunk.
Kormányos Sándor polgármester: A jelen lévő képviselő-testületeknek a tagjait kérdezem,
hogy aki egyetért a Balázs András beszámolójával az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
31/2019.(IV.25.)Kt. határozat
Tárgy: A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
parancsnokság 2018. évi beszámolóját elfogadja.

a

Szegedi

Hivatásos

Tűzoltó-

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
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4.) Irattár
4. napirendi pont: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi működéséről
Kormányos Sándor polgármester: Következő napirendi pontunk a jegyzők beszámolója, tiétek a
szó.
dr. Tóth Tibor jegyző: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert az utolsó napirendi ponthoz
érkeztünk. Elég röviden és lényegre törően próbáljuk ezt a napirendi pontot letudni. Ez az a
beszámoló, amit megteszünk miden évben mindkét képviselő-testület fele a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról. Ezt szoktuk mindig azzal kezdeni, hogy 2013. március 1-vel
jött létre és az Mötv. melyik rendelkezése miatt hoztuk létre, az ismert probléma a 2000 fős
lakosságszám alatt miatt. Ezután szoktak jönni a statisztai számok, amiket most nem igazán
veséznék ki, inkább fontosabb dolgokról beszélnék. Személyi változás, ami történt, két rétű, az
egyik Csengelén volt a másik Pusztaszeren. Pusztaszeren a Nagyné Boczka Anita kolleganőnk
megszüntette közös megegyezéssel a jogviszonyát, és helyére került Losonczi Erika, aki előtte
pályázatos munkakörben volt foglalkoztatva. Hál istennek pont ennyi, több dologról igazából nem
tudunk beszámolni Pusztaszert érintő személyi változások terén. Csengelén pedig annyi történt,
hogy Kossipos Józsefné, aki az adóügyeket kezelte újra anyai örömök elé néz. Az ő helyére kellett
keresnünk helyettesítést, de sikerült megoldanunk és a Pálnok Erika fogja ellátni az adóügyi
feladatokat. Ez a kettő személy ügyi változás volt összesen a közös hivatalnál. Bírósági perben,
jegyző kijelölés egyéb ilyen ügyekből hál istennek most is kimaradtunk, mint az előző években is.
Most a május 26-ra kitűzött európai parlamenti választás az, ami a nyakunkba van már. Mindkét
képviselő-testület elég termékeny volt, elég sokat ülésezett mind Csengelén, mind Pusztaszeren.
Rendes, illetve rendkívüli ülések is szép számmal zajlottak. Nagy vonalakban úgy gondolom így
szóbeli előterjesztésként ennyit óhajtottam. Olyan nagy rendkívüli dolgot nem tudok megemlíteni.
Megköszönve mindenkinek a közös munkát jegyző úrnak is a képviselő-testületi tagoknak is, mind
Pusztaszer mind pedig Csengele részéről. Várnám a kérdéseket, bármilyen témához, ami a közös
hivatal munkáját érinti.
Máté Gábor polgármester: Akkor én kezdeném. Most önkormányzati választások lesznek, a
2000 alatti településekre újra jön a feladat. Én azt gondolom, hogy Pusztaszer vonatkozásában és
most már Csengele vonatkozásában is kötelező dolog lesz. Nem tudom, hogy álltok
lakosságszámmal. Egy jó döntés volt akkor, ugyan ti nem voltatok kötelezettek akkor. Viszont
most úgy tudom, hogy Baks is alá ment ennek a történetnek.
dr. Tóth Tibor jegyző: Én 2000 főt tudok Baksnál. A téma nagyon jó és nagyon jó is, hogy
fölhoztad, mert ennek az egésznek az a lényege, hogy ez az év az az év amikor mind a két
testületnek lehetősége van arra, hogy döntést hozzon abban, hogy ezt a közös dolgot amire mind a
két település benevezett tovább kívánja-e hajtani, vagy nem. Az önkormányzati választások éve az
az év amikor a testületek arról dönthetnek, hogy most közös hivatalt alakítunk valakivel vagy
éppen megszüntetünk. Most van rá lehetőség ebbe a változtatásra. 2019-ben kell ezt a két
képviselő-testületnek eldönteni, hogy újat akarunk mert nem volt jó, vagy marad minden
ugyanúgy. Menet közben nem lesz lehetőség ebből kiszállni. Az önkormányzati választásokig van
erre határidő.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azt azért tisztázni kellene, hogy nem-e esetleg az új testületnek van
erre jogosultsága.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy nincs okunk arra, hogy ezen változtassunk.
Ide akartam eljutni ezzel a kérdéssel, hogy pillanatnyilag mi vagyunk a térségben, akinek ez
elengedhetetlen kötelezettsége lesz. Pusztaszer vonatkozásában jelen pillanatban azt gondolom
nincs szándék vagy sosem merült fel, hogy ezen változtassunk és ha Csengele is így gondolja
akkor az jó lesz. Szerintem teljesen logikus lenne, mint ahogy ez előtt is úgy volt, hogy a választás
után lett döntve.
dr. Tóth Tibor jegyző: Én azért nem gondolom ezt annyira relevánsnak, hogy most vagy később,
mert ez így igaz, hogy októberben lesznek az önkormányzati választások. Szerintem mind a két
képviselő-testület tisztában van azzal, hogy ez egy formális dolog. Nem gondolom, hogy nagy
változások előtt állunk ebben a tekintetben.
Máté Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy hosszabb távon is ebben a helyzetben kellene,
hogy maradjunk. Egyébként meg azt gondolom, hogy a kezdeti nehéz lépések után szépen beálltak
a dolgok, mindenki fölmérte, hogy mi a feladat kitaláltuk, hogy hogyan tudunk megoldani olyan
problémákat, amikre először nem tudtuk, hogy hogyan lehetne. Pillanatnyilag úgy látom, hogy
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gördülékenyen mennek a dolgok. Én örülök annak, hogy megőriztük ezt a dupla jegyzőséget.
Mindenki viszi a saját kis feladatát és ők kellő képpen amennyire muszáj annyira mászunk bele
egymás dolgába. Ez a továbbiakban számunkra vállalható és tovább vihető. Köszönöm jegyző
úrnak a tevékenységét meg azt is, hogy megfelelő terünk van a döntésekre.
dr. Tóth Tibor jegyző: Mi is köszönjük a bizalmat.
Máté Gábor polgármester: A mi jegyzőnknek is, hogy kellő toleranciával és megfelelő
szakmaisággal együtt tud működni. Köszönöm szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm. Én is nagyon köszönöm a beszámolót. Én annyit
szeretnék Csengele részéről mondani, hogy nem merült föl bennünk ez a kérdés, mi mindent
elkövettünk azért, hogy a 2000 lakos egy falu életében fordulópont és váltópont. Sajnos annak
ellenére, hogy a nagy cégek idetelepültek az a fajta lakosság és az a fajta lélekszám változás nem
történt meg amit vártunk tőle. Bízom benne, hogy ha itt beállnak a dolgok és affelé mozdul el a
lakosság, mindig egy picivel alatta vagyunk. Nekünk most ebben a pillanatban fejlődni kellen és
nem igazán értük ebben a pillanatban, hogy miért nem megy ez a lélekszám ugrás. Várunk és
figyelünk és próbáljuk a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Nem merült föl bennünk, hogy
ez a kapcsolat nem jól működik közöttünk. Amit mondasz természetesen minden új házasságban a
feleknek meg kell ismernünk egymást és természetesen ez a házasság azzal kezdődött, hogy
elkezdtük megismerni és mindenkinek volt véleménye és van is. Én is úgy látom, hogy a két
önkormányzat működési zökkenőmentesen halad előre. Ez egy nagyon jó házasság és egy nagyon
jó kapcsolat, mindenki szépen teszi a dolgát. Át is adnám a szót a képviselő-testületnek, hogy
kérdezzenek vagy mondjanak véleményt.
Csókási Zoltán képviselő: Az én részemről szerintem nagyon jó a kapcsolat amennyire én
belelátok, én úgy gondolom, hogy kár volna szétválasztani ezt a két falut. Nagyon jól tudnak
együttműködni és remélem még nagyon sokáig is fognak. Nekem rendben van minden.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen.
Lantos István képviselő: Nekem teljesen rendben van ez a dolog. Nincs semmi olyan ami
zavarna, az embereket is úgy látom, hogy ez így tetszik. Én az iskolát tudom képviselni esetleg, ha
a két iskola között valamilyen kapcsolat alakulna a jövőben azt gondolom az nagyon jó lenne.
Egyházi iskola vagytok ugye. Sportversenyeken nem szoktunk találkozni. A lányok megyei
másodikok lettek labdarúgásban a fiúk pedig továbbjutottak a megyeire. Már megkaptam a
következő versenyeknek az időpontját a busz kérdésben majd fogok jönni.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen.
Tóth Tibor képviselő: Én akkor is örültem ennek a házasságnak szerintem azóta is jól működik.
Ismertük előtte is egymást és bízom benne, hogy a következő testület is ezt fogja választani.
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm szépen.
Varga Árpád képviselő: Ez a házasság már nem most kezdődött, hanem jóval régebben. Az
orvosok is hol itt hol ott adták az ügyeletet a Novaszel Balázs és édesapám mindig jöttek-mentek.
Én örülök neki és remélem, hogy marad is így
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm.
Ocskó László képviselő: Nekem sajnos egy rossz gondolat ugrott be, de minden jó így, jól
működik, a lakosságnak is pozitív véleménye van. Szerintem nem is éreztek meg belőle semmit. Mi
van, ha ránk erőltetik Baksot esetleg.
Máté Gábor polgármester: Baks nem kényszeríthető ránk, mert itt a gesztor település az
Csengele. Baksnak vagy Kistelekkel vagy Ópusztaszerrel vagy Balástyával van lehetősége társulni.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Valakinek kérdése van-e?
amennyiben nincsen akkor fölteszem szavazásra. Aki elfogadja, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
A
A
A
A

döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
oldal: 14/17

4
0
0
a

igen szavazattal
nem szavazattal
tartózkodással
Képviselő-testület a következő döntést hozta:

32/2019.(IV.25.)Kt. határozat
Tárgy: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 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
5. napirendi pont: Póttag választása a pusztaszeri 002. számú Szavazatszámláló
Bizottságba
Máté Gábor polgármester: Nekünk van még egy lépésünk, ha lehet azt még meg kell tenni. Nem
lesz olyan hosszú és a türelmét kérem a csengelei képviselő-testületnek. Egyrészt póttagot kell
választanunka szavazatszámláló bizottságba. Ezt jegyző úr előterjeszti mindjárt. Nem hiszem, hogy
ez problémát fog okozni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Köszönöm szépen a szót. Az történt, hogy a pusztaszeri 2-es számú
szavazatszámláló bizottságból az egyik póttag, Bárkányi Klári lemondott, és helyére kellene
választanunk egy póttagot. A póttag akkor kerül a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság
munkájába, ha az előírt létszámot valamilyen oknál fogva nem éri el a szavazatszámláló bizottság.
A legközelebbi Európa parlamenti választás keretében bizottságonként öt fő. Egy-egy ilyen SZSZB
úgy tevődik össze, hogy van három választott SZSZB tag, illetve a jelölő szervezetek, a pártok is
tudnak delegálni kettő-kettő tagot. Ha a választott tagokkal és a jelölő szervezetek tagjaival együtt
sincs meg az öt fő jelenléte akkor kerülne bevonásra póttag. Erre még eddig hál istennek nem
került sor. A póttag személyére a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot, most a magyar
hangja én vagyok és az előzetes felkérést elfogadva javasolnám megválasztani az Ambrusné Dávid
Anikó kolleganőt. Aki egyébként is jelen szokott lenni ezen választások alkalmával, mint kisegítő
személyzet. A politikai irányultságot én ebben a vonatkozásban nem szoktam vizsgálat tárgyává
tenni. Én, mint a lelkiismeretességet és írás tudást meg aki egyáltalán elvállalja ezt a tisztséget ezt
szoktam szem előtt tartani. A pártok május 17-ig élhetnek a delegálási lehetőséggel. Köszönöm
szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Jegyző úr előterjesztése szerint szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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Tisztelt Képviselő testület!
A Kisteleki Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) fő feladata és alapvető
törekvése volt az elmúlt évben is Pusztaszer község területén élő, illetve az itt tartózkodó
személyek részére élhető, nyugodt közbiztonság szavatolása, a település közrendjével
összefüggő követelmények teljesítése oly módon, hogy a rendőrkapitányság illetékességi
területén lévő többi településen közbiztonsági deficit ne keletkezzen.
A rendőrkapitányság lokális stratégiai célkitűzései közül kiemelt feladatának tekintette a
bűnügyi felderítő tevékenység hatékonyságának fokozását, az állampolgárok szubjektív
közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények elleni preventív fellépést,
valamint a veszélyeztetett korosztályok sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzését.
Emellett célul tűzte ki a közterületi rendőri jelenlét fokozását, valamint a halálos eredménnyel,
személyi sérüléssel járó közúti balesetek megelőzését.
Pusztaszer község bűnügyi helyzete és közbiztonsága hosszú évek óta kiegyensúlyozott,
szélsőségektől mentes volt. A közterületek rendjének biztosítása, a közlekedés biztonságának
erősítése, a rendőri szervek reagálóképességének javítása, valamint közösségi jellegének
szélesítése, a szolgáltatások színvonalának és időszerűségének fejlesztése időarányosan
megvalósult.
Folytatódott a szervezeti és intézkedési kultúra paradigmaváltása, mely keretén belül a
rendőrség és a rendőrkapitányság a párbeszéd, együttműködés, segítés és támogatás jegyében
differenciált intézkedésekkel hajtotta végre feladatait.
I.

A közbiztonsági helyzet értékelése

A rendőrkapitányság bűnügyi operatív helyzete a reális számvetéseken alapuló prognózisokhoz
igazodva kedvezően alakult. A számszaki mutatók objektív módon adtak jellemzést a település
bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, azonban az itt élők közbiztonságérzetét számos szubjektív
tényező is befolyásolja.
Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján a
rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma 2017. év azonos időszakához viszonyítva kis mértékben (301-ről 304re) emelkedett. Pusztaszer község területén 2018. évben az összes rendőri eljárásban 11
bűncselekmény vált ismertté, ami 31,25 % csökkenés volt az előző évi 16-hoz viszonyítva. A
Pusztaszer községben regisztrált bűncselekmények számának és a rendőrkapitányság
nyomozáseredményességi mutatóinak alakulását az 1. számú melléklet 1.1-es számú grafikonja
tartalmazza.
A rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett jogsértések száma alapvetően
befolyásolta az adott településen élő állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét, egyben
minősítette a település közbiztonsági helyzetét. E bűncselekmények száma Pusztaszeren 7-ről
6-ra csökkent, közülük garázdaság nem történt. Ennek egyik meghatározó oka volt a
rendőrkapitányság céljaival összhangban megvalósított fokozott rendőri aktivitás – különösen
a közlekedésrendészeti szakterületen – amelynek következményeként az ittas állapotban
elkövetett járművezetés nagyobb számban vált ismertté. A Pusztaszer községben regisztrált
közterületen
elkövetett
bűncselekmények
számának
és
a
rendőrkapitányság
nyomozáseredményességi mutatóinak alakulását az 1. számú melléklet 1.2-es számú grafikonja
tartalmazza.
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A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 1685-ről
1710-re változott, ami a bűnügyi fertőzöttség 1,5 %-os növekedését mutatta. A rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya számadatainak
alakulását a rendőrkapitányság illetékességi területén az 1. számú melléklet 1.3-as számú
grafikonja tartalmazza.
A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló 14 kiemelten kezelt
bűncselekmény száma 7-ről 4-re csökkent a településen. Az összes jogsértés 36,7 %-át
képezték a kiemelt bűncselekmények. A kiemelt bűncselekmények számának alakulását
Pusztaszer községben és a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóit az 1. számú
melléklet 1.4-es számú grafikonja tartalmazza.
Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények (testi sértés), erőszakos vagyon
elleni deliktumok közül rablás és zsarolás nem történtek az értékelt időszakban.
A lopások száma az előző évi adatokhoz viszonyítva csökkent (6-ról 3-ra), ugyanakkor a
rendőrkapitányság eredményességi mutatói figyelemre méltóan javultak. A lopások
nyomozáseredményessége (2017. évi 31,3 %- ról 52,1 %- ra), valamint a lakásbetörések
nyomozáseredményessége (2017. évi 42,9 %-ról 72 % -ra) jelentősen nőtt. A lopás
bűncselekmények számának alakulását Pusztaszer községben és a rendőrkapitányság
nyomozáseredményességi mutatóit az 1. számú melléklet 1.5-ös számú grafikonja tartalmazza.
A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 2018. évben nem
vált ismertté.
A rendőrkapitányság 2018. évben 388 ügyben fejezte be a nyomozást, amelyből 159 esetben
vádemelési javaslattal küldte meg az ügyet az illetékes ügyészség felé. Ezen ügyek 10,7 %ában (17 ügyben) gyorsított eljárásban, bíróság elé állítás keretében vonták felelősségre a
bűncselekmények elkövetőit. A jogintézmény alkalmazását nehezítette, hogy – a közlekedési
bűncselekményeket leszámítva - a büntetőeljárásjogi feltételek az esetek többségében
hiányoztak.
A rendőrkapitányság teljes nyomozáseredményességi mutatója jelentős javulást tükrözött (64,0
% - ról 74,5 %-ra). A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége az
elmúlt évi adattal közel azonos volt (86,7 %-ról 86,2 %-ra változott).
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége az előző évi adathoz
viszonyítva (50 %-ról 61,4 %-ra) nőtt. A rendőrkapitányság eljárásaiban Pusztaszer községben
regisztrált egyes bűncselekmények számának és a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi
mutatóinak alakulását az 1. számú melléklet 1.6 - 1.11-es számú grafikonjai tartalmazzák.
A rendőrkapitányság rendészeti osztálya Pusztaszer község vonatkozásában 2018. évben
tulajdon elleni szabálysértés miatt nem folytatott előkészítő eljárást, amely az előző évhez
viszonyítva nem jelentett változást. A rendőri eljárásban regisztrált tulajdon elleni
szabálysértések Pusztaszer községre vonatkozó számadatainak alakulását és felderítési mutatóit
a 2. számú melléklet 2.1-2.2 – es számú grafikonjai tartalmazzák.

Az értékelt évben összesen egy halálos (2017. évben nem volt) és 23 személyi sérüléses baleset
következett be a rendőrkapitányság illetékességi területén, utóbbi kettővel több volt, mint az
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előző évben (21). A személyi sérüléssel járó balesetek és megsérült személyek számadatainak
alakulását a 2. számú melléklet 2.3 -2.9- es számú grafikonjai tartalmazzák.
A leggyakoribb személyi sérüléses balesetet előidéző ok az elsőbbség meg nem adása volt (10
eset), majd a gyorshajtás (8 eset) és a műszaki hiba (2 eset) szerepelt.
A balesetet okozók tekintetében a legmagasabb a személygépkocsit vezetők aránya (13) volt,
majd a kerékpárosok (5), tehergépkocsit vezetők (3), illetve egyéb járművel közlekedők (2)
száma következett.
A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szolgálati ága kiemelten kezelte az ittas
gépjárművezetők kiszűrését. A szakterület ennek érdekében első sorban finn módszerre épülő
akciókat hajtott végre, amelyek nagy számban jártak eredménnyel. A fokozott ellenőrzések
végrehajtása a kisteleki vásár időpontjában (minden hónap első vasárnapján), hétköznap
nappali időszakban, valamint az adott hónap másik, hétvégi (péntek-vasárnap) időszakában a
kora esti órákban történt.
Szonda alkalmazására összesen 18 024 alkalommal került sor az előző év 9847 esetéhez képest,
amely jelentős (54 %-os) emelkedést jelentett. Ennek következménye volt a pozitív eredményt
hozó mérések számának növekedése (115-ről 150-re), mely az elmúlt 5 év legmagasabb
eredménye volt. Az ittas vezetők kiszűrése okán nőtt az elrendelt közlekedési bűnügyek száma.
A pozitív szonda alkalmazások és az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési
balesetek számának alakulását a 2. számú melléklet 2.10 - 2.11 – es számú grafikonjai
tartalmazzák.
Pusztaszer községben az illegális migrációs nyomás nem volt jellemző. A rendőrkapitányság
Csongrád megye határvédelmi rendszeréhez, illetve a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
határrendészeti tevékenységéhez második lépcsőben, mélységi ellenőrző, szűrő kutató
feladatok végrehajtásával kapcsolódott. Ezt különösen indokolttá tette az illetékességi területén
áthaladó M5 autópálya és E75-ös főútvonal, és ezekkel összefüggésben a Balástyán
található Orchidea és Family, valamint a Kistelek területén lévő Eurobus Panzió.
Az illegális migráció visszaszorítása érdekében a rendőrkapitányság megyei terv alapján
végzett rendszeres mélységi migrációs ellenőrzést, mely ellenőrzési tevékenység az E75. számú
főutat és az M5 autópálya lehajtókat és az említett panziókat érintette kiemelten. Ennek során
az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértést a rendőrkapitányság illetékességi területén nem
fedtek fel a végrehajtásban résztvevők.
II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és azzal kapcsolatos feladatok
A rendőrkapitányság rendészeti szakterülete a rendelkezésre álló erők és eszközök optimális
kihasználásával, valamint az együttműködő szervezetek (polgárőrség, mezőőrség) bevonásával
szervezte meg a közterületi jelenlétet. A közterületi szolgálatra ténylegesen vezényelhető erő
létszáma 11 fő körzeti megbízott, 3 fő járőr, 5 fő baleset helyszínelő, összesen 19 fő hivatásos
rendőr volt. A szolgálat ellátása a 2018. évben főkapitányi utasításnak megfelelően „minimum
szolgálat” formájában történt, mely garantálta a 24 órás lefedettséget.
Az egy fő hivatásosra jutó közterületi óraszám éves átlaga 10,79 volt, mely az elmúlt 8 év
legmagasabb értékét jelentette. A közterületre vezényelt rendőrök és közterületi órák
számadatait a 2. számú melléklet 2.12 – 2.13 – as grafikonjai tartalmazzák.
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Az összes elfogás száma a rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évhez képest nőtt
(96), az 1 fő hivatásosra jutó tettenéréssel zárult elfogás (64) az összes 1,39 % -a volt, mely az
elvárt 1.29 % értéktől pozitív irányba tért el. A szándékos bűncselekmény elkövetésén
tettenérés miatti elfogások számadatainak alakulását a 2. számú melléklet 2.14-es számú
grafikonja tartalmazza.
Az összes előállítás száma az előző évhez viszonyítva szintén emelkedett a rendőrkapitányság
illetékességi területén (263). A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások (99) összeshez
viszonyított aránya 2,15 % volt, mely az elvárt 2 % értéket meghaladta. A bűncselekmény
gyanúja miatti előállítások számadatainak alakulását a 2. számú melléklet 2.15-ös számú
grafikonja tartalmazza.
Jelentősen nőtt a szabálysértési feljelentések száma (2017. évi 432-ről 2018. évben 518-ra), a
büntető feljelentések száma nem változott.
A személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket a rendészeti állomány az elmúlt évben a
korábbihoz képest nagyobb aktivitással hajtotta végre.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a rendészeti szolgálat jellemzően felügyeleti
biztosítással vett részt a megtartott kulturális rendezvényeken, falunapokon, gasztronómiai
találkozón. Az értékelt időszakban gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem
volt.
Pusztaszer községben rendszeresített 1 fő körzeti megbízotti státusz feltöltött volt, a körzeti
megbízott a településen megtartott rendezvények biztosításában minden alkalommal részt vett,
iskolarendőri feladatait végrehajtotta, kiképzett D.A.D.A. oktatóként rendszeresen tartott
bűnmegelőzési előadásokat az oktatási intézményekben. Egy körzeti megbízottra eső lakosok
száma 1313 fő volt.
Az értékelt évben a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztályán 344 szabálysértési
eljárás indult, ez az előző évhez képest 15%-os csökkenést jelentett.
A helyszíni bírság végrehajtásában is csökkenés történt, az előző évben 432 esetben indult
végrehajtási eljárás, míg 2018. évben 404 esetben.
2018. évben a szabálysértési eljárásokban a meghallgatási arány 50,6% volt, szemben az előző
évi 29,3 %-kal. A magas meghallgatási arány mellett jelentősen csökkent az eljárások
lefolytatásának átlagos időtartama. A meghallgatásokat is figyelembe véve az eljárásban a
határozathozatalig 2017-ben átlagosan 50,6 nap, míg 2018. évben 19,2 nap telt el. A
szabálysértési előadó 2017. évben 60 esetben, míg 2018. évben 67 esetben hallgatott meg
eljárás alá vont személyeket, illetve tanúkat.
A rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyeket túlnyomórészt
közlekedési szabálysértések miatt marasztalta el, a közrend elleni szabálysértések száma
elenyésző volt. Kiemelt szabálysértés miatt ügydöntő határozatot az eljárások 38 % -ában
(személyi sérüléses balesettel kapcsolatban 14 alkalommal, anyagi káros balesettel
kapcsolatban 19 esetben) hozott.
A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztálya a fegyverengedély – ügyintézés adatai
szerint a 2018. évben 61 kérelmet bírált el, amelyek engedélyezéssel zárultak.
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Az igazgatásrendészeti alosztály engedélyügyi előadója a személy- és vagyonvédelemi, illetve
magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatosan 13 esetben végezte el a rendőrkapitányság
illetékességi területén székhellyel rendelkező vállalkozások hatóság előtti – adminisztratív
jellegű – ellenőrzését.
A rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét a szolgálati ágak összehangolt munkájára
alapozta. A 2018/2019-es tanévben, a részt vevő iskolák mindegyikével érvényes
együttműködési megállapodás alapján 5 iskolában, 12 osztályban, 240 iskolás gyermek
részvételével végrehajtotta a D.A.D.A. programot Kistelek, Csengele, Pusztaszer, Ópusztaszer,
Baks településeken.
Az Ovi-zsaru program 2016. óta három óvodában működött (Kistelek város két óvodája és Baks
község óvodája).
A „Házhoz megyünk” programot nagy érdeklődés mellett, a lakosság által gyakran látogatott,
forgalmas helyszíneken (Egészségház, piac, Spar Áruház) bonyolította le a rendőrkapitányság
17 alkalommal, kb. 360 fő részvételével.
A rendőrkapitányság balesetmegelőzési tevékenysége keretében felnőtt korosztályú
célcsoportként a gyalogosokat és kerékpárosokat helyezte előtérbe. A rendőrkapitányság
munkatársai több alkalommal láthatósági mellényeket, kerékpáros villogókat, küllőprizmákat
osztottak ki.
A rendőrkapitányság illetékességi területén áthaladó 5. sz. főútvonalon továbbra is jellemző
volt a vadbalesetek előfordulása, amelyek megelőzése érdekében több alkalommal, a Csongrád
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által biztosított vadriasztó sípokat adtak át a munkatársak
a járművezetők részére.
A motorosok „szezon előtti” felkészítése érdekében a rendőrkapitányság 2017. május 19. napon
„Motoros Közlekedésbiztonsági Napot” szervezett rendőrségi motoros kiképzők segítségével.
Az iskolarendőrök a 2018/2019-es tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az érintett
oktatási intézmények vezetőivel, és tájékoztatták őket „Az iskola rendőre” program
folytatásáról. A rendészeti, közlekedésrendészeti állomány a helyi önkormányzatokkal, illetve
a területileg illetékes közútkezelővel közösen – az érintett tanintézmények képviselőit is
bevonva – az iskolák közelében forgalomszervezési és forgalomtechnikai bejárásokat tartott.
A rendőrkapitányság rendészeti osztálya – kiemelt figyelmet fordítva a tanévkezdésre – az
egész tanév folyamán fokozott rendőri jelenlétet biztosított az általános iskolák környékén
bevonva a helyi polgárőrséget is. Ennek eredménye volt, hogy ezeken a helyeken baleset nem
történt, gyermek nem sérült meg balesetben.
A rendőrkapitányság 2018. április 28-án a „Rendőrség Napja” alkalmából a hagyományos
programok (rendőrségi eszközbemutató, drogprevenciós előadás) mellett a szolgálati
kutyájával bemutatót tartott és rajzpályázatot hirdetett meg „A rendőrség gyerekszemmel”
elnevezéssel.

A rendőrkapitányság szakmai feladatainak minél teljesebb és eredményesebb végrehajtása
érdekében más szervekkel szoros együttműködésben fejtette ki tevékenységét.
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Az önkormányzatokkal való együttműködést jól tükrözte a beszámolók elfogadása és a
rendőrkapitányság pozitív értékelése, megítélése. Közmeghallgatásra Kisteleken és
Ópusztaszeren került sor, amelyeken a rendőrkapitányság vezetője a felmerült kérdésekre
érdemi választ adott.
A kapitányságvezető rendszeresen a kisteleki, balástyai, baksi, csengelei képviselő
testületeinek az üléseit látogatta az elmúlt évben. A jó kapcsolat és a közös gondolkodás
jegyében a rendőrkapitányság képviseltette magát a Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulása, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Kisteleki Járási Védelmi
Bizottság, a Csengelei Polgárőr egyesület és a Szeri Polgárőr Egyesület gyűlésein,
rendezvényein. A résztvevők kölcsönösen és nyíltan megvitatták az előttük álló feladatokat.
A kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás az összekötő tiszt valamint közvetlenül
a baksi őrsparancsnok útján valósult meg.
A Szegedi Járási Ügyészség és Szegedi Járásbíróság tisztviselőivel a rendőrkapitányság
kapcsolata továbbra is jó volt, mely többnyire telefonon történő, ritkábban személyes
megbeszélések formájában valósult meg. A folyamatban lévő büntetőeljárásokkal valamint a
szabálysértési ügyekkel összefüggésben a nyomozások és előkészítő eljárások felügyeletét
ellátó ügyészek és nyomozók, előadók között személyes ismeretségen alapuló, közvetlen napi
munkakapcsolat alakult ki.
A kapitányságvezető a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival havi szinten folytatott
konzultációt, mindezeken felül a jogszabályi kötelezettség alapján negyedévente
munkaértekezletek keretében történt egyeztetés.
Pusztaszer területén 1 polgárőr egyesület működött, mely önállóan végezte a település
felügyeletét. A megkötött együttműködési megállapodás alapján lefolytatott koordinációt
követően szorosabbá vált a rendőrkapitányság és a polgárőr egyesület közötti munkakapcsolat,
folyamatosan nőtt a közös szolgálat ellátások száma, szélesebb körű lett a polgárőrség humán
és eszköz erőforrásainak igénybevétele.
A polgárőr egyesület aktív tevékenységével a 2018. évben is nagyban hozzájárult a közrend és
közbiztonság javítására irányuló feladatok ellátásához. Részt vett a települési rendezvények
zavartalan lebonyolításában, ünnepségek, megemlékezések biztosításban. Jelen volt az iskolák
környéki és a frekventált gyalogátkelőhelyeknél, jelzőőri funkciót betöltve biztosította a
zavartalan áthaladást és a balesetmentes közlekedést. Vagyonvédelmi célzattal
járőrtevékenységet végzett külterületi tanyás ingatlanok környezetében valamint az erdőkben
és a külterületi termőföldeken.
A rendőrkapitányság a polgárőr egyesületek tagjaival 2018. évben 300 esetben 189 fővel 1758
órában teljesített közös szolgálatot.
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III. Összegzés

A rendőrkapitányság a feladatait az elmúlt évben is a hatályos jogszabályoknak, közjogi
szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően, az önkormányzatok és a polgárok elvárására,
véleményére figyelve hajtotta végre. A hatékony közterületi szolgálatteljesítésnek és a polgárőr
egyesületek aktivitásának köszönhetően biztosítani tudta a közösségi életterek, közterületek
rendjét. A rendőrkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a
Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves
felmérés adatait, mely 2018. évben 4,74 volt, a 3. számú melléklet tartalmazza.
A 2019. évben továbbra is kiemelt feladat a kisteleki lakosság szubjektív közbiztonságérzetét
leginkább befolyásoló jogsértések elleni törvényes, eredményes és hatékonyabb fellépés, a
nyomozások időszerűségének javítása, a kármegtérülés fokozása. Fontos továbbá a
közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, a halálos és személyi sérüléssel járó balesetek
visszaszorítása és ennek érdekében az ittas gépjárművezetők kiszűrése. A rendőrkapitányság
az idei évben is széleskörű és konstruktív együttműködést kíván fenntartani partnereivel a
közterületek és nyilvános helyek rendjének fenntartása érekében.
A 2019. év főbb feladatai, célkitűzései:
1. Tovább szükséges fokozni a bűnügyi felderítő munka hatékonyságát a lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét leginkább meghatározó 14 kiemelten kezelt bűncselekmény –
különösen lopások, lakásbetörések – számának csökkentése, felderítése érdekében, javítani
kell a büntetőeljárások időszerűségét.
2. A bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében folyamatos, bűnügyileg orientált –
körzeti megbízottakra épülő - közterületi rendőri jelenlétet szükséges biztosítani a járás
településein.
3. Fenn kell tartani és fokozni szükséges az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel kialakított
együttműködést, közös feladatellátást, tovább kell erősíteni a törvénytisztelő állampolgárok
Rendőrség iránti bizalmát.
4. Célirányos rendőri intézkedésekkel kiemelt figyelmet kell fordítani a személyi sérüléses
közúti közlekedési balesetek – kiemelten halálos kimenetelű balesetek - megelőzésére, ezért
tovább kell fokozni az ittas gépjárművezetők forgalomból való kiszűrését.
5. Az elzárással is sújtható szabálysértések (kiemelten a tulajdon elleni szabálysértések,
járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértések) elkövetőinek tettenérése esetén a
nagyobb visszatartó erő biztosítása érdekében élni kell a törvény által biztosított szabadságot
korlátozó kényszerintézkedések jogintézményével.
Kistelek, 2018. április „

„
Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes
mb. kapitányságvezető
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Mellékletek:
1. számú melléklet a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói (3 lap)
2. számú melléklet a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti mutatói (5 lap)
3. számú melléklet a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén a települési
önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések
közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai (1 lap)

1. sz. melléklet
1.1 Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

50

100

45

90

40
35

74,6%

32

30

24
43,7%

25
20

61,9%

25
39,8%

64,7%

60,1%

64%

15

50

19

16

40

16
11

10

10

70
60

23 51,5%
36,8%

80

30
20

5

10

0

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.2 Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

30

100

25

81,1%

75%

93,4%

86,7%

86,7% 86,2% 90
80
70

20
15
10
5

60

50%

49,6%

40

8
5
1

0

50

46,2%

3

4

6

7

6

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

30
20
10
0

1.3 Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Forrás: ENyÜBS
db
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500

1 710

1 685

1 624

1 782

1 812

1 991

2 600

3 075

500

2 659

1 000

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.4 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
30

140

Bűncselekmények száma
Nyomozáseredményességi mutató (%)

27

25

120

22
100

20

80
15

11
10
32%

32,4%

24,1%

12

54,7%

10

7

33,9%

49,7%
39,1%

7

50%

61,4%

7

40

4

5

60

0

20
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.5 Lopás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
25

20

100

Nyomozáseredményességi mutató (%)

20

90

20

80
70

15

60

11

52,1%50

47,7%10

10

8 36,5%

7
22%

5

6 29,4%

20,8%

40

6 31,3%
3

16,5%

12,5%

30
20
10

0

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.6 Testi sértés az
ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
10

Nyomozáseredményességi mutató (%)

93,8%

88,5%

9

100%

90

84,6 %
78,9%

73,3%

8

75%

73,3%

7

100

80
70

62,5%

6

60

5

50

4

40

3

30

2
1
0

20

2
1

0

0

0

0

1

0

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
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1.7 Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
Nyomozáseredményességi mutató (%)

2,5

88,9%
80%

81,8%

2

87,5%

100%

66,7%

100
90
80

2

70

60%
1,5

60

42,9%

55,6%

50

1

40

1

30

0,5

20

0

0

0

0

0

0

0

0

10
0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.8 Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
5

100%

Nyomozáseredményességi mutató (%)

100%

100

100%

4

71,4%
3

71,4%
60%

62,5%
50

2

1

0

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.9 Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község

5

100%

93,3%

Bűncselekmények száma
Nyomozáseredményességi mutató

93,8%

100%

87,5%

100%
86,7%

90

76,5%

4

100

80

68,4%

70
3

60
50

2

40

2

30

1

20

1
0

0

0

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

2017

2018

10
0

1.10 Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
10

100

Nyomozáseredményességi mutató (%)

90

9
8

75%

72%

7

42,9%

6

50

30,8%

34,8%

3

0

3
22,7%
2

2
1

70
60

5
4

80

0

40
30

2
1

0

34,5% 40%
3
1

1

20
10

0%
0
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

1.11 Rongálás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Pusztaszer község
Bűncselekmények száma
Nyomozáseredményességi mutató (%)
4,5
4

100

4

90
80

3,5
3

70

66,7%
50%

2,5

41,79% 40%

2

50%

44,4%

1,5
1
0,5
0

20%

19%
0

0

0

0

0

20%
0

60
50
40
30

1

20

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
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2. sz. melléklet
2.1 Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2018. évek statisztikai kimutatása
Pusztaszer község
4,5
4

4

4

3,5

3

3
2,5

2

2
1,5
1
0,5
0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

2.2 Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2018. évek statisztikai kimutatása
Pusztaszer község
100

100%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
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2010. év 2011. év 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

2.3 Személyi sérüléses közúti balesetek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
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32
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29
23
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2.4 Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kistelek Rendőrkapitányság

16

14

14
12
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6
4

12

9
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2.5 Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kistelek Rendőrkapitányság
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22

20
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16
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15
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10
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10
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2.6 Balesetet szenvedett személyek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság

50

44

45

44

40

33

35
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25

25

34
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22

20
15
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2.7 Személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt személyek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság

4

3

3

2

3

2

1

1

1

0

0

0

1

0
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2.8 Személysérüléses közúti közlekedési balesetben súlyosan sérült személyek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság

16

16
14
12
10
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12

11

12

9

8
6
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4
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2.9 Személysérüléses közúti közlekedési balesetben könnyen sérült személyek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kistelek Rendőrkapitányság

40
35
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28
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15
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2.10 Pozitív szonda alkalmazások száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
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300
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100
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150
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2.11 Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
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2.12 Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság

3 500

3 159

3 226

3 250
2 802

3 000
2 500
2 000

2 063

3 014
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1 861
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1 500
1 000
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2.13 Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság

35 000

28 691

30 000
25 000
20 000

30 772

22 911

25 321

21 401

21 092
16 321

32 534

15 838

15 000
10 000
5 000
0
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2.14 Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
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2.15 Bűncselekmény gyanúja miatt előállítások száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
120

99

100

86

88

80

60

60

65

48

40
20
0

0

0

0

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

2.16 Biztonsági intézkedések száma
2010-2018 évek statisztikai kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
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2.17 Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
2010-2018 évek statisztika kimutatása
Kisteleki Rendőrkapitányság
Elrendelt elővezetések száma

180

Végrehajtott elővezetések száma

163

160
139

140
120

108 108

114 114

134

128

119

110

96

100
75 75

80

79

73 73

60

45

40
20

10

0
2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

3. sz. melléklet
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok
és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó
kérdőíves felmérés adatai

ÉRTÉKELÉS

4,97

4,88
4,83

4,825

4,74

2014

2015

2016

2017

2018

……../2019.(……)Kt. határozat
Tárgy:

Felkérés a személyes
megállapítása tárgyában

gondoskodást

HATÁROZATI

nyújtó

ellátások

intézményi

térítési

díjának

JAVASLAT

Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
Kistelek
Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (III. 28.) K.T.
számú rendeletének módosítása során a pusztaszeri ellátottak vonatkozásában az intézményi
térítési díjakat ne módosítsa, ennek megfelelően változatlanul az alábbi intézményi térítési díjakat
szíveskedjen megállapítani:
- étkeztetés: 550,-Ft/ellátási nap (kiszállítás: 100,-Ft/ellátási nap),
- házi segítségnyújtás: 200,-Ft/óra,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 130,-Ft/nap.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4.) Irattár

ELŐTERJESZTÉS
Kistelek Város Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (III. 28.) K.T. számú rendeletének módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítását tisztelettel kérem, megtárgyalni szíveskedjenek,
a vonatkozó jogszabályok és a szolgáltatási önköltség 2019. évre vonatkozó adatai alapján.
A szabályozás szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási
önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Ezt figyelembe véve a 2/2018. (III. 28.)
K.T. számú rendelet 7. § (5) bekezdésének díjait a következőkre javasoljuk módosítani.
Önköltség

Térítési díj
Javaslat

2018.

2019.

Étkeztetés

2018.

2019.

750 Ft

915 Ft

(forint)
? 550-600
(100
500 Ft kiszállítás)

1 271 Ft

1.245 Ft

700 Ft ? 700-750

795 Ft

945 Ft

550 Ft

550

239 Ft

315 Ft

200 Ft

200

270 Ft

345 Ft

130 Ft

130

158 Ft

190 Ft

150 Ft ? 150-160

1 881 Ft

1.885 Ft

200Ft

Időskorúak nappali ellátása Ft/nap

2 473 Ft

1.675 Ft

0 Ft

Átmeneti elhelyezés Ft/nap/fő

6 095 Ft

6.855 Ft

2 750 Ft

Csengele
Kistelek
Pusztaszer
Házi segítségnyújtás Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ft/nap/fő
Támogató szolgálat
kilométer díj Ft/km
gondozási óradíj Ft/óra

? 200
0
? 3.0003.100

Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban, a Szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
jóváhagyásával a következőket rendeli el:
1. §
(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az étkeztetés intézményi térítési díja:

o Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj - Csengele: 550-600,- Ft; az
ebéd intézményi térítési díja: 450-500,- Ft/ellátási nap, a kiszállításra
számított intézményi térítési díj: 100,- Ft/ellátási nap.
o Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj - Kistelek: 700-750,- Ft, az
ebéd intézményi térítési díja: 600-650,- Ft/ellátási nap, a kiszállításra
számított intézményi térítési díj 100,- Ft/ellátási nap.
o Az egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj - Pusztaszer: 550,- Ft, az ebéd
intézményi térítési díja: 450-500,- Ft/ellátási nap, a kiszállításra számított
intézményi térítési díj 100,- Ft/ellátási nap.
(2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 200,- Ft/óra.
(3) A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj: 130-150,- Ft/nap/fő.
(4) A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(8)A támogató szolgálat keretében biztosított személyi segítés intézményi térítési
díja: 200,- Ft/óra, kilométer díja 150-160,- Ft/km, gyermek egészségügyi és oktatási
intézménybe szállítása esetén 0,- Ft/km.
(5) A Rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(9)Az idősek klubja intézményi térítési díja: 0,- Ft/ellátási nap.
(6) A Rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(10)Az idősek gondozóháza napi intézményi térítési díja 3.000-3100,- Ft/ellátási nap,
a havi intézményi térítési díj 90.000-93.000,- Ft.
2. §
Jelen rendelet ? napján lép hatályba.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a módosítást
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!
Kistelek, 2019. április .

Nagy Sándor
polgármester

Süliné dr. Terecskei Erzsébet
jegyző
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.”
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő
Testület elé:
2018. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai
Szegedi, Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: HTP), valamint a Ruzsai, Kisteleki
Katasztrófavédelmi Őrsök (továbbiakban: KvŐ) részére együttesen az alábbi feladatok
végrehajtását fogalmaztuk meg:


Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos
beazonosítása, felmérése és értékelése.
 Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és
utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása.
 A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása.
 A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése.
 A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint
rendeltetésből adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.
 A közbiztonsági referensi rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése.
 Az önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése, és a járási,
valamint települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok
szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása.
 A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és
hatékony végrehajtása.
 A létesítményi tűzoltóságokhoz, illetve önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt
nyert tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői
képzésének megszervezése és megvalósítása.
 A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és
kárelhárítási stratégia kialakítása.
 A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány
és technikai felszereltség biztosítása.
 A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi
hatósági munkájának elősegítése.
 A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése.
 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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A Parancsnokságunk az alábbi önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendelkeznek együttműködési
megállapodással.
 Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya
 Csengele Község Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egyesület
 Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Üllés Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat
 Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület
 Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Felügyeljük továbbá a FER Algyő LTP és Contitech Rubber Industrial LTP tevékenységét. A
tűzoltó-parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek
rendszeresen részt vettek a közigazgatási területünkön szervezett gyakorlatokon.
Parancsnokként részt vettem az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, valamint a
működési területünkön található települések képviselő testületi ülésein.
Beavatkozásaink számokban, diagramokon:
2018. év során kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény az év során három esetben történt.
-

2018. április 14-én Szeged, Madách utca 20. szám alá a Szegedi Madách Imre Magyar- Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének tűzéhez.
2018. április 26-án Szeged-Baktó, 53. utca 3. szám alá, ahol 50 méter x 30 méter területen
összehordott hulladék égett.
2018. június 4-én a Szegedi Repülőtérre, ahol egy girokopter földbe csapódott.

A 2018. évben három esetben készült jelentés a káreset tapasztalatainak feldolgozására:
-

Bordány, Mező dűlő 4. mellett alacsony füves vegetáció és nádas égett, ami tanyát is
veszélyeztetett,
Szeged, Madách utca 20. szám, ahol a Szegedi Madách Imre Magyar- Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tornaterme égett teljes terjedelmében
Kistelek, Tanya 285. szám alatt 8 ha területen füves akácfákkal körbehatárolt terület,
szalmabálák, egy 20 m2 alapterületű építmény égett.
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Szegedi HTP esetszámai: 1431
műszaki
mentés; 756

tűzeset; 675

Szegedi HTP esetszámai

Szegedi HTP beavatkozás módja
beavatkozást
igénylő
esemény;
1025

utólagos
jelzés; 44
téves jelzés;
221

szándékosan
megtévesztő
jelzés; 5

kiérkezés
előtt
felszámolt;
136

Szegedi HTP beavatkozás módja
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Tűzesetek megoszlása Szegedi HTP

Otthon
jellegű
létesítmény
Téves jelzés,
26%
szándékosan
megtévesztő
jelzés
27%

Egyéb
(Mezőgazdasági
létesítmény,
Nevelési-, oktatási
létesítmény,
Igazgatási, irodai
létesítmány, stb)
6%

Közút
2%

Tűzeset
szabad
területen
30%

Ipari,
termelési
létesítmény
1%

Közlekedési
eszköz
6%
Kereskedelmi,
szolgáltató
Tárolási
létesítmény
létesítmény
1%
1%

Tűzesetek megoszlása Szegedi HTP

Műszaki mentések megoszlása
Szegedi HTP
közúti baleset
18%
gázszivárgás
3%

elemi csapás,
viharkár
12%

életmentés
13%

fakidőlés
24%

Állatbaleset
2%
egyéb
15%

vízkárok
2%
Szénmonoxid
szivárgás
3%
Veszélyes Sérült Technológiai
anyag mentése meghibásodás
1%
0%
6%
Rovar (méh,
darázs) Halott
0% kiemelés
1%

Műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP
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A beavatokozások számához viszonyitva leégett területek nagysága nem volt jelentős, köszönhetően
a hivatásos tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesületek gyors, hatékony, szakszerű
beavatkozásainak.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
részvétele a beavatkozásokban

Pusztamérges
ÖTE; 0; 0%

Csengele ÖTE; Üllés ÖTE; 1; 1%
Tisza ÖTE; 17;
6; 4%
11%
Szeged ÖTE; 1;
Öttömös ÖTE;
Ruzsa ÖTE; 0;
1%
1; 1%
0%
Ásotthalom
ÖTE; 1; 0%

Mórahalom
ÖTE; 45; 30%

Balástya ÖTE;
21; 14%

Sándorfalva
ÖTE; 57; 38%

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részvétele a beavatkozásokban

Esetszámok Szegeden
Műszaki mentés;…
Szeged

Tűzeset;
448

0

100

200

300

400

500

600

A beavatkozásokat tekintve külön kell kiemelni a Hivatásos Parancsnokság székhelyét:
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Katasztrófavédelmi Őrsök vonulási
számai: 303

Ruzsa KvŐ;
125

Kistelek KvŐ;
178

Katasztrófavédelmi Őrsök vonulási számai
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása:

26
32

15

kéménytűz
káresemény

16
8

szénmonoxid
(CO)
mérgezés
káresemény

4
2
1

2018-as évi fűtési időszak

Káresemények típusai
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Káresemények eloszlása havi
bontásban (db)
2018. január

5

7
2
4
21

7
7

6

2018.
február
2018.
március
2018. április
2018. május
2018.
szeptember
2018.
október
2018.
november
2018.
december

Káresemények eloszlása
A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
illetékességi területei szerinti eloszlásban:
 Kisteleki Járási Hivatal: 4 db
(Csengele 1 db, Kistelek 2 db, Pusztaszer 1 db)
 Mórahalmi Járási Hivatal: 3 db
(Bordány 1 db, Mórahalom 1 db, Öttömös 1 db)
 Szegedi Járási Hivatal: 26 db
(Domaszék 2 db, Klárafalva 1 db, Kübekháza 1 db, Sándorfalva 4 db, Szeged 15 db,
Szatymaz 3 db)
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 (fürdőszabai páraelszívó, konyhai szagelszívó, mobilklíma,
és egyéb elszívó-berendezések stb.) együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek. Működés
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során ezek a berendezések levegőt távolítanak el a lakások légteréből, mely által megváltozhat
a füstgáz áramlási iránya a 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 az élet és vagyon biztonságot egyaránt
veszélyezteti.
 Korom lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata.
Nem megfelelő tüzelő anyag használata (pl.: vizes nyers fa, amelynek 20 % feletti a relatív
víztartalma, háztartási hulladékok).
A Szegedi HTP területén található veszélyes üzemek
Felső küszöbértéket meghaladó üzemek: 4
Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek: 2
Küszöb érték alatti üzemek: 12
Polgári védelmi tevékenység
A polgári-védelmi szakterületen is kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, ennek
érdekében tájékoztatókat tartottunk a több fórumon. Az előzetes ütemterv alapján a Helyi
Védelmi Bizottságok megtartották a soron következő ülésüket. 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 rendszeresen 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.
A kapcsolattartás a legjellemzőbb módja a Kvmb-k és a HVB titkárok között történik a polgári
védelmi felügyelő szakmai koordinálásával.
Tűzoltóságunk aktív szerepet vállal a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai,
középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási
intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi
felkészítésében.
A katasztrófavédelmi szempontú lakosságfelkészítési feladatok végrehajtására, a gyermek- és
ifjúságfelkészítés 3x3-as akcióterve, megfelelő iránymutatást és módszertant biztosít. A
felkészítések sikerét azonban a katasztrófavédelmen kívüli „közvetítő láncszemek”
szerepvállalásának növelése tovább fokozta. A pedagógusok felkészítése, bevonása és
motiválása kulcsfontosságú a tanulók felkészítési folyamatát tekintve. A katasztrófavédelem
állománya, a pedagógusok, az önkéntesek és a társszervek által elvégzett tájékoztatási,
9

Szegedi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság

2018. évi
beszámoló

felkészítési törekvések biztosítják a felnövő fiatalság egyéni védelmi szintjének és a
közösségek biztonságkultúrájának növekedését. Ezekhez szükséges a tanulók felmenő
rendszerű képzése során minden életkori helyzetben fokozni a felkészítési lehetőség sorát.
A tankerületekkel és az iskolákkal együttműködve, aktív és passzív felkészítési elemekkel
minél szélesebb körben hajtjuk végre a felkészítéseket. Első sorban a nagyobb
rendezvényeinkről való tájékoztatás a legfőbb feladat, hiszen az évente megrendezésre kerülő
Futótűz futóverseny, az autómentes napi bemutató, a vadasparkban szervezett
katasztrófavédelmi nap és a nyitott szertárkapuk program mára szinte tömegrendezvényekké
nőtték ki magukat, ahol sok ismeretanyagot tudunk közvetíteni. A nagy rendezvények
hozadéka az oktatási intézmények részéről érkező egyre több megkeresés is, melyek kapcsán
már korcsoport szerinti célzott, témakör specifikus felkészítéseket is tudunk végezni.
Egyéb lakosság felkészítési feladataink: A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet
mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely
kapcsán évente 30-40 rendezvény alkalmával, több mint 10.000 fő találkozott a
katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival.
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 nagy érdeklődést váltottak ki. A külső kapcsolatokban további
előrelépések történtek, így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a
Decathlon Szeged, NAV, Unilever, Vöröskereszt, Szegedi Városkép Kft. rendezvényén
történő megjelenéseink új program elemként jelentkeztek. Minden évben kiemelt érdeklődés
kísérte a Katasztrófavédelem Nyitott Szertárkapuk rendezvényét, amelyeket a Szegedi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományával a laktanya területén. A rendezvényen
körülbelül 1600 fő ismerkedhetett meg a katasztrófavédelem feladataival, technikai
eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel.
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.
A kirendeltség és a Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezésében került
megrendezésre a FUTÓTŰZ Horizontális Lépcsőfutás. A verseny, amely igazi futófesztivállá
nőt az elmúlt évek során.
Jelenleg 15 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás
megkötésére, miszerint a kirendeltség és parancsnokság szervezésében teljesítik a tanulók a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részéről a
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat az
idei évben is aktívan vállalt szerepet a közösségi szolgálat szervezésében.
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Sport tevékenység:
A Szegedi HTP állománya a 2018-as évben ismét sikeresen vett részt sport versenyeken, az
elért kiváló eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság pontszerző bajnokságán a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3.
helyezést érte el.
-

2018.03.04. Pécs- Harkány országúti futóverseny, csapat 2. helyezés Őze Dániel, Rasztik
Ferenc, Farkas Ádám
2018.03.29. OKF Pontszerző Bajnokság, úszás csapat 3. helyezés
2018.04.16. Futótűz Horizontális Lépcsőfutó verseny 1-3. helyezések
2018.04.23. OKF Pontszerző Bajnokság, terepfutás Szentendre csapat 4. helyezés, egyéni 2.3.-4.-5.-6. helyezések
2018.05.10. Szekszárd 105 körös maraton csapat 1. helyezés
2018.05.12-13. Ultrabalaton Szupermaraton, két csapat 4. és 18. helyezés
2018.06.08. Kurca parti foci bajnokság 3. helyezés
2018.06. 12-13. OKF Pontszező Bajnokság, labdarúgás 10. helyezés
2018.08.24-25. TFA Bükfürdő
2018.09.10. Wizz Air Félmaraton Budapest
2018. 09. 21. Makó járőrverseny 5. helyezés
2018.09.27. BM Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Algyő 5. helyezés
2018.10.04. Csongrád foci bajnokság 1. helyezés
2018. 10.25. OKF Pontszerző Bajnokság, atlétika Debrecen csapat 3. helyezés, egyéni 1.-2.3. helyezések
2018. 11. hó OKF Pontszerző Bajnokság, fekve nyomás csapat 6. helyezés
Sajtó tevékenységünk:
A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI
szóvivője útján valósult meg. Az igazgatóság dinamikus honlapjának aktuális információkkal
történő feltöltése céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk. A beérkezett
felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat tartottunk különböző
szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon vettünk részt.
Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a
katasztrófavédelem életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során
kiemelkedő segítséget nyújtottak az egyes szolgálati csoportok.
2018. évben az előző évek tapasztalatain felbuzdulva, több óvodában is ismeretterjesztő
foglalkozásokat tartottunk és ezeket követően került sor a tűzoltó laktanya látogatására. Az
óvónők visszajelzései, irányított felmérései alapján ezek a programok nagymértékben
hozzájárulnak a gyermekek ismereteinek növekedéséhez. Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
együttműködésében zajló „Ne gyújtsd, gyűjtsd!” kampány, részeként karitatív szervezetekkel
közösen 12 db füstérzékelőt osztottunk ki rászoruló lakosoknak. Valamint iskolákban és
lakossági fórumokon tartottunk előadásokat a környezettudatos hulladékkezelés
fontosságáról.
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Összegzés:
Összességében kijelenthető, hogy a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljesítette a
2018. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő
önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület
lakosságának élet és vagyonbiztonságát.
2019. évben is folytatnunk kell a saját állományunk, működési területünkön lévő létesítményi
tűzoltóságok, illetve önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles
polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezetek
tagjainak képzését, gyakoroltatását.
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Előterjesztés
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
és Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25. napján tartandó
együttes ülésére
... számú napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 2018. évi
működéséről
Előterjesztő és előadó: dr. Tóth Tibor jegyző
Tisztelt Képviselő-testületek!

Beszámolónkat mindig azzal a történeti előzménnyel kezdtük, hogy 2013. március
elseje óta működik a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, melyet Csengele
Község Önkormányzata és Pusztaszer Község Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján a hivatali munka
elvégzésére hozott létre.
Pár fontosabb területet érintenénk a közös hivatal működésével kapcsolatosan:
Pusztaszeri pénzügyi csoporttól elbúcsúzott Nagyné Boczka Anita, helyére Losonczi
Erika lett felvéve.
Adócsoportunkat érintő változás volt, amely igaz hogy nem a 2018-as, hanem már a
jelenlegi 2019-es évben történt, hogy Kossipos Józsefné kolléganőnknek megszületett
április 4-én Dávid nevű kisfia és így Erzsike most egy rövid időre búcsút vett tőlünk,
munkáját Pálnok Erika vette át.
Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása során a hatósági statisztikában nem
jelentkező ügyek adatai – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint - az anyakönyvi
alapiratok iktatása külön történik.
Anyakönyvi Igazgatás:
Születési anyakönyvi bejegyzés (EAK-ba felrögzített)
Házassági anyakönyvi bejegyzés
Halotti anyakönyvi bejegyzés
Házassági utólagos bejegyzés
Születési anyakönyvi kivonat kiadása
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása
Halotti anyakönyvi kivonat kiadása
Állampolgársági eskü
Apai elismerő nyilatkozat
Egyéb anyakönyvi adatszolgáltatás (akv-i másolat, értesítés

Csengele
68
102
52
138
153
61
10
4
23

Pusztaszer
41
63
33
102
111
29
1
5
8
1

stb.)
Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek (apai elism)
Összesen:

4
615

5
398

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 2018-as évben a megtervezett 14.728 e Ft dologi kiadásból 9.981 e Ft teljesült.
Iktatott iratok száma a 2018. évben:
Csengele főszám: 1964 alszám: 5272
Pusztaszer főszám: 1337 alszám: 2279
A legjellemzőbb ügytípusok az adóhatósági ügyek, gépjárműadó és iparűzési
adónemenként oszlottak meg, valamint a szociális ügyek.
Az iktatott ügyek száma jelentősen nőtt az előző évekhez képest, az új ügyintézők
betanítása miatti többlet feladatok ellátása is jelentős plusz terhet ró a régi, tapasztalt
ügyintézőkre.
A helyettesítés lehetősége teljesen kizárt:
- a szociális ügyintézői munkakörnél, mivel 2013. március 1. óta egy ügyintéző
látja el mindkét településen a feladatokat,
- illetve az anyakönyvvezetői munkakörnél is, hiszen egy anyakönyvvezetővel
rendelkezik a két település.
A többi munkaköröknél pedig a helyettesítés nehezen megoldható.
A közös hivatal hatósági ügyintézése során fellebbezésre nem került sor.
Jegyzőkijelölésre a 2018-as évben sem került sor.
Megállapítható, hogy a közös hivatal munkatársai javarészben 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 humánerőforrás kapacitás közép-hosszútávon
nem igazán tervezhető. A több évtizede dolgozó, tapasztalt munkatársak terhelése
jelentős mértékben nőtt.
A 2018-es évben Csengelén 18 Pusztaszeren pedig 14 képviselő-testületi ülés volt a
mostani együttes ülésünk napjáig.
A rendeletek száma:
Csengelén: 13
Pusztaszeren: 13
A meghozott határozatok száma: Csengelén: 103
Pusztaszeren: 90
Mint azt már megszoktuk a közös hivatalnál folyamatos a belső ellenőrzés, amely a
képviselő-testületek által elfogadott ellenőrzési terv szerint került végrehajtásra, a
megbízott belső ellenőr Juhász Lejla által.
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Beszámolóm lezárásaként pedig ezúton is szeretném megköszönni a polgármester
uraknak, minden képviselő-testületi tagnak, aljegyző úrnak és a közös hivatal
köztisztviselőinek az együtt, közösen végzett munkát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot –
megvitatás után – elfogadni szíveskedjenek
……../2019. (…………) Önk. határozat
Csengele és Pusztaszer Községek Önkormányzata elfogadja a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolóját a hivatali munkáról.
Felelős: jegyző, aljegyző, polgármesterek.
Határidő: 2019. április 30.
Csengele, 2019. április 24.
Dr. Tóth Tibor
jegyző
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