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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. május 29 napján 15 

órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.  

 

Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár 

Csaba, Dr. Mészáros István, Surányi Gábor Oscsenda Szabolcs képviselőtestületi 

tagok. 

 

Meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Saminé Matlák Magdolna jegyző 

 Budai Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

1.napirendi pont tárgyalásánál: Polgári Sándor Szikszói Rendőrőrs parancsnoka 

            Seer Aurél körzeti megbízott 

 

Távolmaradt:  Homonnay Gábor testületi tag 

 

Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, 

azt megnyitja. 

 

Előterjeszti napirendi javaslatát.  

Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el. 

 

 

N a p i r e n d 

 

1.) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a  

      közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről. 

      Előadó: Rendőrkapitányság vezetője 

 

2.)  Indítványok, bejelentések. 

 

 

 

Képviselőtestület az 1. napirendi pont keretében a község közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló 

tájékoztatót tárgyalja. 
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Polgári  Sándor szikszói Rendőrőrs parancsnoka szóbeli kiegészítésében elmondja, 

Az elmúlt tájékoztató óta a szikszói őrs átalakult, kibővült, 19 településen látnak el 

feladatot. Elvárás, hogy a közbiztonság és a vagyonbiztonság javítása érdekében 

tegyünk meg mindent. Encsi rendőrkapitányság országos viszonylatban előkelő 

huszadik helyen áll. Az elmúlt évben készült egy országos rendőrkapitányi felmérés, 

intézkedési mutatókat, bűnügyi helyzetet valamint a közbiztonsági helyzetet 

vizsgáltak az ország 116 kapitányságán. 

Aszaló község vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy a bűnügyi helyzetes 

stabilizálódni látszik, minimálisan, de csökkent a regisztrált bűncselekmények 

száma az előző évhez képest. Vagyonelleni bűncselekmények elkövetésében 

csökkenés állt be, azonban a közterületen elkövetett garázdaságok, személy elleni 

erőszakos bűncselekmények tekintetében hirtelen emelkedés lett, ezen ügyekben 

viszont eredményesebben tudtak eljárni. Javult a nyomozás eredményességi 

mutatója. Lakosságot irritáló bűncselekmény nem történt.  

Falopások, mezei lopások évről-évre hasonlóan alakulnak, igyekeznek e tekintetben 

is nagy erőket kifejteni, elkövetőket elfogni vagy a lopásokat megelőzni. A mezőőri 

szolgálattal jó kapcsolat alakult ki. Terveztek is több alkalommal közös szolgálatot. 

Igyekeznek minden településen ott lenni  

Az átszervezésnek köszönhetően a Szikszói őrsön nyomozók is teljesítenek 

szolgálatot, van bűnügyi alosztály, bűnügyeket önállóan dolgoznak fel, közelebb 

került az eljárás lefolytatása az elkövetés helyéhez. Úgy gondolja, hogy ez hosszú 

távon is mindenképpen hatékonyságnövelő intézkedés volt.  

Megváltozott az ügyeleti rend, a megyén van területirányítási központ, mindenféle 

segélyhívás odaérkezik be, és azt a járőrt küldik ki, aki legközebb van a 

bejelentéshez.  

Figyelemmel kísérik a településeken a különböző bűnügyi tendenciákat, igyekeznek 

hatékonyan reagálni rá. 

Köszöni az önkormányzatnak és a mezőőri szolgálatnak is a segítséget, úgy gondolja 

elég jó az információáramlás, nagy segítséget kaptak a térfigyelő-rendszerhez való 

betekintés kapcsán is, bízik benne, hogy az a pályázat, amely most benyújtásra 

került sikeres lesz és még hatékonyabb rendszert sikerül kiépíteni a településen.  

 

Árvai Károly polgármester elmondja, van a településen egy személy, aki kirívó 

cselekedeteket visz véghez, többek között a református temetőben sírgyalázás, 

vagyon elleni cselekmények stb. Megvan a tettes, cselekmény elkövetését beismerte, 

és még mindig szabadlábon van. Kérdése milyen fázisban áll ez a dolog,   

Úgy érzi az ő személyisége nem kis mértékben az aszalói polgárok életkörülményeit 

veszélyezteti. 

 

Polgári Sándor szikszói Rendőrőrs parancsnoka a személyi szabadságot korlátozó 

intézkedésekkel kapcsolatban a rendőrséget kötik a jogszabályok, azokon a kereteken 

belül lehet mozogni amit a törvény megenged. 

Ebben az ügyben olyan körülmény merült fel, amely az elkövető beszámíthatóságát 

kell vizsgálni. Bűncselekmények súlyához igazodik személyes szabadságot korlátozó 

intézkedés. 

 

Bodnár Csaba testületi tag Aszaló nem bűnmentes település, ezzel egyetért, kirívó 

eset nincs, de ha üresen marad egy lakás, az értékeket nehéz megőrizni, tehát azért a 

bűnözés jelen van a településünkön. 

Már vagy 15 éve jelen van a mezőőri szolgálat a településen, úgy tudja ez évi 

kormány rendeletben magasabb állami támogatást biztosít, kérdés, hogy a következő 

testület létszámban kívánja e tovább erősíteni a mezőőrséget. Úgy gondolja, hogy egy 
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település őrség létrehozása is szóba kerülhetne, ennek viszont a támogatási 

rendszerével nincs tisztába. Van e olyan támogatás, mint a mezőőrökre. 

 

Polgári Sándor szikszói Rendőrőrs parancsnoka úgy gondolja, hogy a településőrséget 

alapvetően az önkormányzatnak kell finanszírozni.  A rendészeti tevékenységet végző 

személyek   képzése, továbbképzése, vizsgáztatása tartozik a rendőrségre, 

finanszírozási oldala az helyi kategória. 

 

Budai Gyula Nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondja,  esténként az állomásnál, 

meg a népkertben 10-15 gyerek van, drogoznak, csavarognak, erre oda kellene 

figyelni.  Azt szeretné kérni továbbái, hogy mindenegyes fizetésnél Rendőri felügyelet 

legyen a takarékszövetkezetnél, mert egymást kizsigerelik az emberek. 

 

Polgári Sándor szikszói Rendőrőrs parancsnoka oda fognak figyelni, lehetőség szerint 

ide fogja küldeni a kollégákat. 

Kábítószer, drog egyre nagyobb probléma,  – több eljárás is van folyamatban, aszalói 

személyek is érintettek ezekben az eljárásokban. 

 

Dr. Mészáros István  testületi tag hallottuk az imént, hogy átlagosan 20 perc a 

kiszállás Aszalóra,  a mostani átalakítás következtében ez jobb a régi adatoknál vagy 

sem, mert laikusan azt gondolnánk, ha több a Rendőr Szikszón, akkor hamarabb 

kiérnek. 

Bűncselekmények száma összességében csökkent Aszalón, viszont a garázdaság 

emelkedett tudunk e ez ellen tenni valamit.  

 

Polgári Sándor szikszói Rendőrőrs parancsnoka A központi ügyelet térképen látja a 

mozgó egységeket, csak azt nem látják, hogy az egység akkor éppen intézkedik e , 

milyen egyéb teendője van, 20 perc lenne az elvárt idő, de különböző tényezők 

befolyásolhatják.  

Ez ellen a nagyobb közterületi jelenlét lenne a hatékonyabb, de nem nagy számban 

emelkedett a garázdaság. Azt tapasztalják, hogy a kifizetések környékén bátrabbak 

az emberek és indulatosabbak, és jobban kialakulnak ezek a cselekmények. 

 

Árvai Károly polgármester azt szeretné, ha több olyan megfigyelés volna, mely egy 

adott célra irányulna, beleértve az üres ingatlanokat is  

Megköszöni a Rendőrség hozzáállása a mindenkori lehetőségek birtokában jó és 

segítségnyújtás érkezik, köszönetet tud mondani. Szeretné ha az  elkövetkezendő 

időben az együttműködés megmaradna vagy még inkább javulna a segítségnyújtás 

tekintetében  

 

Tamás Bertalan alpolgármester bizonyos mértékű félelemérzése van a miskolci 

önkormányzat által tervezett kitelepítésekkel kapcsolatban. Mi falusi emberek 

elmondhatjuk bizonyos szintű felháborodásunkat, a nagy város a nagyobb 

költségvetéséből meg tudja tenni, hogy azokat az embereket akik nem kívánatos 

személyek kitelepítsük más helyekre, amely nem Miskolc, mivel a kisebb 

településeken olcsóbb telkeket, házakat megtudnak venni. Viszont ezek a települések 

veszélybe kerülnek. Valamilyen szinten nagyobb lesz a veszélyforrás, mint most. 

Most is nagy a bűnözés, szegények az emberek és senki nem akar éhen halni vagy 

nélkülözni, ezért munka helyett megpróbál lopni. 

Ezek a miskolci emberek még több problémát okoznának, de bízik benne, hogy 

Aszalót nem fogják célpontnak venni. Van mezőőrünk, van térfigyelő kameránk, 
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gondolja, olyan településeket fognak választani, ahol nagyobb teret tudnak kapni, 

ezért a rendőrségnek is nehezebb lesz. 

 

Árvai Károly polgármester ha az Abaúji kistelepülések nem fognak össze és nem 

mennek fel a miskolci városházára, akkor ebből polgárháború lesz. Az a szituáció 

hogy Aszalón van egy bizonyos szociális ráfordítási alap bizonyos rétegre és ehhez 

megduplázódik ez a réteg, ez szabályosan harchoz fog vezetni.  120 emberből – 

nagyon-nagy megerőltetéssel jó ha 60 embert tud foglalkoztatni, nyilván ha ez 

megfog duplázódni, ebből tragédia lesz. Ha a települések nem fognak össze, mert ha 

egy olyan költségvetésből a nagy város nem tudja karbantartani a maga szociális 

helyzetét akkor erre lehet számítani. Itt vagy összefognak a települések, az emberek 

és felvonulnak és akár kormány szinten követelik, hogy ezt a megkülönböztetést meg 

kell szüntetni.   

Ezt rasszizmusnak érzi, ez az egyik, a másik pedig, egyszerűen a falun lakó emberek 

értékeinek abszolút elprédálása. Amelyik lakás most ér 10 millió forintot, és ha az a 

szociális réteg megjelenik, akkor az kettőt sem fog érni.  

Úgy gondolja, hogy a rendőri tevékenységgel és a közrend és a közbiztonsággal 

Aszaló községben elégedettek lehetnek. A jelentést elfogadásra javasolja azokkal a 

kérésekkel és kiegészítésekkel, amelyeket itt felvetettek.(állomástól kezdve, az utca 

jelenléttel, a kifizetésekkel, a pincefalu és egyéb)  

Kérése, hogy az elhangzottakat, törvényt nem sértve próbáljunk magunk között is 

keresni rá olyan megoldást, amivel előre tudunk lépni. 

Megköszöni a beszámolót, a jelenlétet és további sikeres együttműködést és jó 

munkát kíván valamennyi rendőr kollégának. 

 

 

  Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

Képviselőtestület a 2. napirendi pont keretében indítványokat, bejelentéseket tárgyal. 

 

 

Saminé Matlák Magdolna jegyző ismerteti a 2014. évre szóló közbeszerzési tervet és 

javasolja annak elfogadását 

 

Képviselőtestület az indítványt megtárgyalta 

A döntéshozatalban 6 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

 16/2014. (V.29.) Kt. határozat 

Aszaló község Önkormányzatának  2014. évi közbeszerzési terv 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat  

2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
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Saminé Matlák Magdolna jegyző ismerteti a belső ellenőrzésről szóló jelentést és 

javasolja annak elfogadását. 

 

Képviselőtestület a z előterjesztést megvitatta 

 

A döntéshozatalban 6 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

 17/2014. (V.29.) Kt. határozat 

A belső ellenőrzésről szóló jelentés 

 

Aszaló község Önkormányzata a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést 

elfogadja. 

Elrendeli, hogy a Közös Önkormányzati hivatal Belső ellenőrzésről 

szóló kézikönyve alapján szükség szerint külső szakértő 

igénybevételével a belső ellenőrzési feladatokat végre kell hajtani. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Tamás Bertalan alpolgármester elmondja, van egy szép művelődési házunk, de nem 

biztos, hogy mindenre alkalmas, meg kell gondolni, hogy mikor és kinek adjuk ki. Ne 

engedjük, hogy tönkre menjen, de amire igény van arra biztosítsuk. Kéri a testületet, 

a polgármestert, hogy az idősek klubját engedjük vissza, abba a helyiségbe ahol 

voltak. 

 

Árvai Károly polgármester elmondja, az idősek klubja a tájházban otthonra lelt, van 

egy olyan helyiségük, amelyet zárhatnak, ők kezelhetnek. Elmondta nekik, hogy 

bármikor, bármilyen alkalommal arra a helyiségre, ahol eddig voltak minden 

rendezvényre, minden alkalomra van lehetőségük. De az, hogy mindenféle oklevéllel, 

képekkel teleszögeljék a falat, meg egyéni megoldásokat találjanak, pontosan ezzel 

teszik tönkre a kultúrházat.  

 

Bodnár Csaba testületi tag olyan helyet kellene biztosítani számukra, ami központi 

fűzéssel ellátott helyiség. 

Sok dolgot megvásároltak maguknak, amelyek tárolására nem biztos, hogy alkalmas 

a művelődési ház.  

Ha volna gazdája a művelődési háznak, akkor már nyugodt lelkiismerettel mondaná, 

hogy jöhetnek vissza. 

Kultúrház személyi ügyével kezdeni kellene valamit. 

 

Árvai Károly polgármester következő ülésen teljes napirendi pont keretében térjünk 

vissza a kultúros személyére, addig a szikszóiakkal is felveszi a kapcsolatot.  

 

Dr. Mészáros István testületi tag érdeklődik, hogy az Általános Iskola 2. osztálya 

részére tanulmányi kirándulásra a polgármester vagy a képviselő-testület tudja e 
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biztosítani az önkormányzati kisbuszt, mivel az osztályban több a hátrányos helyzetű 

gyerek és nem tudják megfizetni a bérelt autóbuszt. Úgy tudja kérelem érkezett az 

osztályfőnöktől. 

 

Képviselőtestület biztosítja a kisbuszt Nyíregyházára az Aszaló Általános 

iskola 2.osztálya részére, 2014. június 4-re. 

 

 

Bodnár Csaba testületi tag elmondja, vihar következtében sajnálatos módon 

megrongálódott a temetőben lévő kereszt, ez önkormányzati területen van, itt az 

önkormányzatnak milyen feladata van, akár megvalósításban, akár anyagiakban. 

 

Árvai Károly polgármester a kereszt mellett még síremlék is megrongálódott. 

Eljártunk a biztosítónál, de még nem kaptunk választ, amíg nem nyilatkozik a 

biztosító addig nem tudunk továbblépni. Felvette a kapcsolatot az egyházzal, ígéretet 

tett arra, hogy a hivatalos utat bejárjuk, és megpróbáljuk úgy lerendezni, hogy ez ne 

kerüljön senkinek semmibe.  

 

Bodnár Csaba testületi tag elmondja, valamelyik településen látta, hogy a 

mindengyerek lakjon jól alapítványnak egy újabb adományosztása történt. Két évvel 

ezelőtt a településünk is részt vett ebben a programban. Továbbra is azon a 

véleményen van, hogy bár sokan elfecsérlik azokat az adományokat, amiket kapnak, 

de ha egy család komolyan veszi és van valami pozitív kicsengése a dolognak, akkor 

érdemes támogatni ezt az ügyet, kéri a testületet, amennyiben lehet pályázni ennél 

az alapítványnál, akkor segítsenek abban, hogy ez a pályázat elkészüljön, és jusson 

Aszalóra is valami. 

Kéri képviselőtársait mondjanak erről véleményt. 

 

Oscsenda Szabolcs testületi tag támogatja.a kezdeményezést. 

 

Budai Gyula Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke elmondja, ez nem pályázat, csak 

regisztrálni kell szociális alapon, azon gyermekek akik hátrányos helyzetűek  

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ilyen adományban, Korábban ő végezte 

ezt a munkát a hivatal dolgozóival, de sok az adminisztráció és eléggé problémás volt. 

 

Árvai Károly polgármester elmondja,  a korábbi adományozás nem hozta meg a várt 

eredményt, a kisállatok elhullottak, tápokat eladták, de partner a támogatásban. 

Részt venni egy ilyenben, osztani, meg bonyolítani nem kis dolog, azokat a 

viselkedési formákat eltűrni, amely külön-külön valakinek az igazságát nem 

szolgálja. Aki részt vett egy ilyenben, az tudjon véleményt mondani, de hallomás 

alapján nem igazán lehet. 

Az elvet támogatja, de nem látja a kivitelezést. Ettől függetlenül utánanézünk, van e 

most lehetőség pályázni. 

 

Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 órakor berekeszti. 

 

 

Kmft 

 

 

Árvai Károly             Saminé Matlák Magdolna 

Polgármester               jegyző 


