Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. november 15-én
reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit a képviselı-testület tagjai, Krokavecz László
alpolgármester
Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Penti Gusztáv, a cigánykisebbségi önkormányzat elnöke, Orosz
Mihály aljegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Penti Emese, Bana István, Knoch Ferencné, Bíró János, Ács Andrea
Éva, Mikola Gabriella, Eszteró Imréné, Demeter István, Orvos Anetta Csilla meghívottak, Dr
Butyka László a kisújszállási Rendırörs parancsnoka, Turi János a Polgármesteri Hivatal
vezetı fıtanácsosa, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. A testületi ülés összehívása telefonon
történt a napirendek sürgıssége és fontossága miatt. Javasolta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1./ Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele
2./ Elıterjesztés a Magyar Honvédség felesleges készletébıl fızıüst igénylésére
3./ Egyebek
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2010.(XI.15.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 15-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte a bizottságok nem képviselı tagjait az eskütételre.
Eskütétel
(Az eskütételi okmányok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a megválasztott tagok munkájához sok sikert kíván. Kéri a bizottság
tagjait, hogy az üléseken szíveskedjenek részt venni. Bízik abban, hogy a bizottságok
érdemi, hatékony munkát fognak végezni a település fejlıdése érdekében.
2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület elızı ülésén döntött arról, hogy a Központi
Konyha részére 200 literes fızıüst beszerzését engedélyezi. Idıközben, november 9-én a
Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége tájékoztatta arról, hogy a Magyar
Honvédség felesleges készletébıl egy darab 400 literes fızıüstöt tudnak biztosítani. Úgy
gondolja, hogy ez az ajánlat elınyös az önkormányzat számára, mivel csak a szállítási
költséget kell megfizetniük. Kéri a Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására, és a
határozat meghozatalára.
Hozzászólások
CSATÁRI LAJOS javasolta a berendezés mőszaki dokumentációjának beszerzését,
egyben érdeklıdött, hogy van-e kapacitás az üst szállítására?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: rendelkeznek a szállításhoz szükséges kapacitással.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7
fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2010.( XI.15.) Kt. számú határozata
a Magyar Honvédség felesleges készletébıl fızıüst igénylésére
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete döntött arról,
hogy a Magyar Honvédség felesleges készletébıl –mint állami vagyonból –
igényel egy darab 400 literes fızıüstöt a Központi Konyha részére.
A fızıüstöt térítésmentes vagyonátruházás keretében kérjük biztosítani, melyre
sürgıs szükségünk van, mivel a jelenlegi üst teljesen használhatatlanná vált, és ezáltal
a gyermek és szociális étkeztetés biztosítása került veszélybe.
A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a vagyonátvétel
lebonyolításával.
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Ezzel egyidejőleg a 205/2010.(X.27.) Kt. számú határozat hatályát veszti.
Errıl: 1./ Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Fıosztálya
Budapest
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte dr Butyka Lászlót, a kisújszállási Rendırırs parancsnokát.
Az utóbbi napokban, hetekben olyan méretővé vált a településen a lakásbetörések száma,
amely már a tőréshatárt elérte. Nemcsak éjszaka, hanem nappal sem merik otthagyni a lakók
házaikat, fıleg az idıs, egyedülálló emberek vannak veszélyben. A legutóbbi testületi ülésen
kapott megbízást arra, hogy kezdeményezzen egyeztetést a közbiztonság javítása érdekében
az érintett szervezetek vezetıivel. Tárgyalt Czakó Istvánnal, a polgárırség helyi vezetıjével,
valamint Antal Szabolcs ırsparancsnok úrral a kialakult helyzetrıl. Az egyeztetésen abban
állapodtak meg, hogy újjá kell szervezni a polgárırséget. Ennek érdekében a helyi újság
legközelebbi számában felhívást tesznek közzé, amiben várják a polgárırségbe jelentkezı,
saját maguk és embertársaik iránt felelısséget érzı lakosokat. Az újságban belépési
nyilatkozatot is közzé tesznek. Úgy látja, hogy a rendırség a saját eszközeivel mindent
megtesz annak érdekében, hogy a helyzet konszolidálódjon, de a jelenlegi rendıri létszám
nem elegendı a közbiztonság megteremtéséhez. Sajnos ez országos probléma, és ha központi
segítséget nem kapnak, akkor ezt maguknak kell megoldaniuk. Nagy szükség van az
összefogásra, amelyet polgármesterként minden eszközzel szorgalmazni fog.
Ismertette Pintér Sándor Belügyminiszter úrhoz küldött levelét, amely a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.
Felkérte dr Butyka László ırsparancsnok urat, hogy néhány szót mondjon a településen
kialakult helyzetrıl.
DR BUTYKA LÁSZLÓ: a kenderesi rendırırs Kisújszálláshoz tartozik, ami azt jelenti, hogy
a Kenderesen hiányzó rendıri létszámot minden esetben Kisújszállásról biztosítják. Jelenleg 3
fı KMB-s kollega van az ırsön. Az ügyszám növekedés abból is adódik, hogy minden egyes
bejelentésben intézkednek, amelyet dokumentálnak is. Ebben az évben 149 bőnügyet
dolgoztak fel a kollegák idáig, amely azt jelenti, hogy átlagban egy rendırnek havonta 5 ügye
van. A szolgálatot úgy osztják be, hogy 24 órára lefedett legyen a település. Problémát okoz,
hogy a kisújszállási rendırök nem rendelkeznek Kenderesen helyismerettel. Azon vannak
kapitány úrral, hogy ennek a térségnek minden szinten növeljék a rendıri létszámát. Azok az
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esetek, amelyeket a KMB-s nem vizsgálhat az ügy széles sprektuma miatt, Kisújszállásra
kerülnek. Hiába akarnak Kenderesen önálló rendırırsöt kialakítani, az ügyek volumene,
nagysága nem teszi lehetıvé azt, hogy csak a nyomozói státuszban lévı rendır vizsgálja a
helyi ügyeket. Ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy ha fejlesztésben gondolkoznak, akkor az
nem a bőnügyes, hanem a közrendes állományt érintheti. A kisújszállási rendırırs ügyszáma
közel azonos a karcagi rendırkapitányság ügyszámával. Hozzátette, hogy az ügyszám
emelkedés több mindent vonzott maga után, nyilván a személycsere is kihatott rá. Durvának
tőnik, amit az elkövetık csinálnak, de nagyon sok esetben szabálysértési érték az, amire
ezeket a bőncselekményeket elkövetik. Amikor éjszaka történtek a betörések, akkor oda
csoportosítottak erıt, ebbıl következıen az éjszakai betörések megszőntek, és áttevıdtek
nappalra, gyakorlatilag az elkövetık figyelik a rendıri mozgást. Minden helyszínen
megtesznek mindent annak érdekében, hogy az elkövetıt elfogják.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elkövetık tudják, hogy mikor nincs rendır a településen, és
kihasználják ezt a helyzetet. Több károsult személy hiányolta, hogy nem vittek kutyát a
nyomozáshoz.
DR BUTYKA LÁSZLÓ: a kutyaindításnak szabályai vannak. Ehhez a döntéshez látni kell a
helyszínt és az összes körülményt mérlegelni kell. Mivel ez szakmai kérdés, nem kíván a
részletekbe belemenni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ célszerőnek látná a felderítettséget és az elért eredményeket
kommunikálni a helyi újságban a lakosság felé. Reméli, hogy a felhívásra igen sokan fognak
jelentkezni a polgárırségbe. Fontosnak tartja azonban a tagfelvételt szigorú szabályokhoz
kötni, megszabva azt, hogy csak feddhetetlen élető egyén lehessen a polgárırség tagja. Úgy
látja, hogy a városırség, polgárırség, településırök, rendırség munkája nincs koordinálva,
összehangolva. Véleménye szerint a rendırségnek kellene szakmailag irányítani ezeket a
szervezeteket.
BAKTAI KÁLMÁN csatlakozik az elızı véleményhez. Meggyızıdése, hogy összefogás
nélkül nem tudnak eredményt elérni. Ha bírálni kellene magukat, úgy érzi, hogy az összefogás
hiánya miatt tartanak a jelenlegi állapotnál. Le kellene vonni az elmúlt évek konzekvenciáit,
és össze kellene fogni a város érdekében. A városırök fizetést kapnak azért, hogy a közrendre
vigyázzanak, és azoktól, akik ezért díjazásban részesülnek, joggal elvárható, hogy munkájukat
maradéktalanul végezzék. Úgy látja, hogy sok esetben a városırség nem felel meg az
elvárásoknak. Kérjék számon munkájukat és próbáljanak tanulni az elkövetett hibákból.
Király Lászlóné önkormányzati képviselı 8 óra 50 perckor az ülésrıl eltávozott, így a
jelenlévı testületi tagok száma 6 fı.
CSATÁRI LAJOS: személyesen is érintve volt az elmúlt hónapban, mivel megrongálták
gépkocsiját. A rendırség munkájával elégedett, mert úgy érzi, hogy a körülményekhez képest
mindent megtettek, amelyet a lehetıségük engedett. Véleménye szerint a megfigyelırendszert
fejleszteni kell. Egyfelıl a személyi feltételeket kell javítani, másrészrıl pedig a technikai
elemeket kell bıvíteni, gondol itt a térfigyelı kamerák számának növelésére.
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Álláspontja szerint a gépkocsivezetés szabályait, a jogosítványokat szigorúan kellene
ellenırizni, az iskolába járást következetesen számon kérni. Az elızıekben felvázolt
problémának nagyon sok társadalmi, gazdasági, politikai összefüggése van. A gazdaság
fellendítésével kellene a munkanélküliség helyzetét javítani. A legkisebb szabálytalanságra is
oda kell figyelni a hatóságnak és a lakosságnak egyaránt. Az iskolának, a nevelésnek
rendkívül fontos szerepe van, a szülıi és társadalmi felelısséggel együtt.
ESZTERÓ IMRÉNÉ kérdéseket tett fel Dr Butyka Lászlónak. Ha ilyen sok a betörések
száma, akkor miért most vannak a rendırök szabadságon? Van-e arról statisztika, hogy a
kisújszállási rendırök hányszor jöttek át Kenderesre úgy, hogy nem hívták ıket? Amennyiben
információjuk van a lehetséges elkövetık körérıl, miért nem kapnak kiemelt figyelmet?
DR BUTYKA LÁSZLÓ: a kommunikációval kapcsolatos kérdésre azt tudja válaszolni, hogy
van felderítésük és tettenérésük, de vannak olyan ügyek, amelyek komplett térséget érintenek.
Nem minden esetben ért egyet a sajtóban való megjelentetéssel, mivel abból is információt
kaphatnak az elkövetık. Azért vannak jelenleg szabadságon a rendırök, mert máskor nem
tudták kiadni részükre. A rendırök ez évi szabadságának 80 %-a még meg van. Decemberre
vége lesz a szabadságolásnak, és teljes létszámmal dolgozni fognak. Nincs információja arra
vonatkozóan, hogy hány alkalommal jöttek át a rendırök Kisújszállásról, úgy, hogy nem
hívták ıket. A városırség és a polgárırség közösen végzik a munkát, tevékenységükkel meg
vannak elégedve. Az elkövetıkre utaló tények, információk dokumentálva vannak. Ahhoz,
hogy bárkit elızetes letartóztatásba helyezzenek – a jelenlegi bírói, ügyészi gyakorlatot
figyelembe véve – tetten kell érniük. A jelenlegi létszámmal és rendıri tapasztalattal ez kb. 34 hónapot vesz igénybe.
BANA ISTVÁN: véleménye szerint a jogszabályokon kellene változtatni. Nem több rendırre
lenne szükség, hanem jogszabályváltozásokra.
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 9 óra 15 perckor a testületi ülésrıl
eltávozott, így a jelenlévı testületi tagok száma 5 fı.
MIKOLA GABRIELLA: véleménye szerint a rendırségnek nincs semmilyen hatékony
eszköz a kezében, és sajnos a törvénynek sincs visszatartó ereje. Ahol a szomszédok
mindegyike dolgozik, ne várja el senki, hogy egy bőnesetben tanúként fognak szerepelni.
PENTI GUSZTÁV a kisebbségi önkormányzat elnökeként szól a napirendhez. Elismerését
fejezi ki Antal Szabolcsnak, a helyi rendırırs parancsnokának, aki emberfeletti munkát
végez. Évek óta kezdeményezi a civil szervezetek összefogását. Véleménye szerint addig nem
lesz elırelépés, amíg a vezetık meg nem beszélik a problémákat. Azt kéri polgármester
asszonytól, hogy hívja össze a szervezetek vezetıit a feladatok megbeszélésére.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jogszabályt változtatni nem tudnak. Amit az önkormányzat
megtehet az, hogy a polgárırség létszámát növelni tudja. Javasolta, hogy a városırség és a
településırök a rendırség szakmai irányításával végezzék munkájukat.
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VERESSNÉ NAGY MARGIT: a városban a hétvégi rendezvényeket kiemelt rendıri létszám
biztosította, ezúton szeretné megköszönni munkájukat.
DR BUTYKA LÁSZLÓ: a hét végi rendezvényen azért volt kiemelt rendıri létszám, mert
nagy létszámú résztvevıt vártak. A program miatt útlezárásokra, forgalomirányításra volt
szükség. A bejelentés alapján tették meg a szükséges intézkedéseket.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: összefoglalva az elhangzottakat, elmondta, hogy hasznosnak érzi,
hogy beszéltek a témáról. Azokat a javaslatokat, amelyek megfogalmazódtak az ülésen,
mindenképpen megfontolásra ajánlja. A térfigyelı kamera beszerzésére a kistérségi társulás
keretén belül lesz pályázati lehetıség. Ettıl függetlenül, amennyiben a Képviselı-testület úgy
látja, hogy bármilyen feladat elhagyásával, a térfigyelı kamerák beszerzését elıtérbe helyezi,
az a jövı évi költségvetésbe betervezésre kerül. Mindenképpen egyetért azzal, hogy bıvíteni
kell a térfigyelı kamerák számát, mert segítséget jelent a rendırségnek. Javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a városırség munkájáról szóló beszámolót tőzze napirendjére. Az
összefogásnak nagy ereje lehet, amelyrıl nemcsak beszélni szeretnének, hanem a
megvalósításban tevékenyen közremőködni. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a napokban
érkezett megkeresés az Árpád út 35/a szám alatti ingatlan tulajdonosaitól, akik eladnák, vagy
bérbe adnák az ingatlant, lehetıség szerint rendırnek. A lehetıséget meg fogják vizsgálni, és
visszatérnek az ajánlatra.

Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 óra 40 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı
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MUTATÓ

Napirend:
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november
15-i ülése napirendjének elfogadásáról
208/2010.

1./ Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele
2./ A Magyar Honvédség felesleges készletébıl fızıüst igénylése

---209/2010.

3./ Egyebek
A település közbiztonságának helyzete

---

