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JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: 
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2014. március 31-én 8.00 
órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsaülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Galbács Mihály - Gyula alpolgármester (SZMSZ alapján), Kalcsó Istvánné – Társulás 
alelnöke, Kétegyháza polgármester, Pluhár László –P.B. tag, Elek polgármester. 
 
Meghívottként megjelentek: 
Strifler Györgyné- GYKSZGYI gazdasági vezető, Nagy Imréné – Gyula Város Polgármesteri 
Hivatal –Társulás, pénzügyi ügyintéző, Kolysza Zoltán – rendőrkapitány. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a Társulási Tanács tagjait a mai 
ülésen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javaslom Galbács Mihályt – Gyula alpolgármesterét. Aki elfogadja, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek, Galbács Mihályt – Gyula alpolgármesterét, kézfelnyújtással szavazza meg, 
Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2014.(III.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, Galbács 
Mihályt – Gyula alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke   
            Galbács Mihály – Gyula alpolgármester  
Határid ő: 2014. március 31. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ismertetném a mai napirendi pontokat, melyeket, ha mindenki egyetért vele sorrendbe 
tárgyaljuk meg.  
 
I.  Tájékoztatás: 

 
1./ A 2013. évi IV. és a 2014. évi I. negyedéveinek bűnügyi közbiztonsági helyzetének 
értékelése 
 Előadó: Kolysza Zoltán - rendőrkapitány 

                                

II.  Fő napirend: 
 
1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének I. számú módosítása 
Előadó:Kalcsó Istvánné – alelnök 
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2./ A 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása  
Előadó:Kalcsó Istvánné – alelnök 
 
 
III.  Bejelentések:  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. 
Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2014.(III.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
elfogadja a mai napirendi pontokat: 
 
I.  Tájékoztatás: 

 
1./ A 2013. évi IV. és a 2014. évi I. negyedéveinek bűnügyi közbiztonsági helyzetének 
értékelése 
 Előadó: Kolysza Zoltán - rendőrkapitány 

                                   

II.  Fő napirend: 
 
1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének I. számú módosítása 
Előadó:Kalcsó Istvánné – alelnök 
 
2./ A 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása  
Előadó: Kalcsó Istvánné – alelnök 
 
III.  Bejelentések:  

 

Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke 
Határid ő: 2014. március 31.                            
 

I.  Tájékoztatás: 
 
1./ A 2013. évi IV. és a 2014. évi I. negyedéveinek bűnügyi közbiztonsági helyzetének 
értékelése 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Köszöntöm nagy tisztelettel a gyulai rendőrkapitányt, akit azért hívtunk el a mai ülésünkre, 
hogy a 2013. évi IV. és a 2014. évi I. negyedéveinek bűnügyi közbiztonsági helyzetét 
értékelje.  
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Kolysza Zoltán  (rendőrkapitány) 
El kell mondanom, hogy tendenciákkal készültem, mert konkrét számadatok az 
önkormányzati beszámolókra lesznek kész. Föl kellett terjesszük a Minisztériumhoz illetve az 
ORFK-hoz a végleges adatok hitelesítése végett. Tehát így csak tendenciákat tudok mondani, 
hogy hogy alakultak a bűncselekmények a területen. A tavalyi évben a kapitányságnak az 
ORFK felől az volt az elvárása, hogy a lakosság szubjektív biztonság érzetét kell mindenképp 
erősítenünk és a bűncselekményekre minél hamarabb kell reagálni. Ezeket próbáljuk betartani 
legalábbis a szolgálatszervezést úgy oldottuk meg évvégén, még ha ez elég sok túlmunkával 
is járt, aminek hatása év elején is érződött, mert ki kellett adni a túlmunkákat szabadidőben. 
El kell mondanom, hogy szabályzatok is előírják nekünk azt, hogy bizonyos időszakokban 
minimum havonta értékelnünk kell a terület bűnügyi helyzetét. Mi ezt meg is tesszük 
általában kéthetente, nem havonta rendészeti és bűnügyi területen. Rendészeti területen 
mindenkép a közterületi bűncselekményeket értékeljük településekre, területekre és 
időszakokra lebontva. Ugyan ezt történik meg a közlekedési bűncselekmények és a 
közlekedési szabálysértésnél is a szolgálatokat az alapján módosítjuk, hogy azokban az 
időszakokban, amikor frekventált bizonyos bűncselekmények előfordulási eredménye. A 
tavalyi év IV. negyedévében jóval több bűncselekmény történt 23,2 %, ebben a negyedévben 
gyakorlatilag több kiemelt bűncselekmény is történt rablások, kifosztások. Minden kiemelt 
bűncselekménynél a tetteseket rövid időn belül elfogtuk és kezdeményeztük a bíróság elé 
állításukat illetve az előzetes letartóztatásukat. A kiemelt cselekmények közül a személy 
elleni deritrumokat szeretném kiemelni, ebben a negyedévben 44,1%-kal kevesebb ilyen 
cselekmény történt, ez a súlyos testi sértés, zaklatás visszaesése miatt volt kedvező. Gyulán 
25%, Eleken 58,9%, Kétegyházán 57,2%, Lőkösházán 80%-kal volt kevesebb ebben a 
negyedévben. Ez azért jó, mert a súlyos testi sértés az a személy ellen irányul, ahol törés és 8 
napon belüli sérülést szenved a sértett és ez maradandóan hat. Általában ezek a családon belül 
történnek illetve a szórakozóhelyeken. Ezeknek a felderítését és nyomozását, 
eredményességét később szeretném elmondani. A közlekedési bűncselekmények 
vonatkozásában, ebben az időszakban a tavalyihoz képest 55,6%-ban volt visszaesés ez 
köszönhető az ittas járművezetések csökkenésének. Gyulán 57.2%-on, Eleken nem mozdult, 
ugyan annyi történt, Kétegyházán és Lőkösházán 100%-kal esett vissza ezen személyek 
száma. Ez nem azt jelenti, hogy nem isznak az emberek, mert ugyan annyi eljárásunk volt  
hanem azt, hogy csak szabálysértési értékben valósultak meg és azokat közigazgatási 
eljárásban illetve szabálysertési eljárásban bírálta el a szabálysértési hatóság. A gyulai 
kapitányságra ebben a negyedévben két motorkerékpár került, ezeket a közterületeken már 
lehet látni és a kerékpáros szolgálatról intézkedtem, ezt már megbeszéltem a polgárőrökkel és 
közterült felügyelőkkel és egyre többet látni fognak kerékpáros rendőröket. Közterület és 
közrendelleni bűncselekmények, itt kisebb volt a visszaesések száma 9,9 %, ez köszönhető 
annak, hogy a visszaélés kábítószerrel deritrumokat sokkal többet derítettünk föl, ebben az 
időszakban, mert a közterület garázda és rongálások száma visszaesett minden település 
esetében és a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma az megháromszorozódott. Itt 
több eljárást is indítottunk és már nemcsak a fogyasztók, hanem a terjesztőkkel szemben is. 
Kíméletlen harcot fogunk a kábítószer ellen indítani, ezeknek most beért a gyümölcse erre az 
időszakra. Ennek még nincs vége kvázi sok eljárást folytatunk, ellentétben az előző 
időszakkal. Ezeket a cselekményeket a közelmúltban realizáltuk Eleken, Kétegyházán, 
Gyulán három csoportot, akikkel szembe szintén előzetes letartóztatás illetve bírósági 
előállítás miatt folyik az eljárás. Ezeknél a cselekményeknél azon leszünk, hogy kivonjuk a 
kábítószert ezekről a területekről illetve azokat, akik terjesztik, bíróság elé fogjuk vinni, hogy 
visszarettentsünk mindenkit. Valamint, amit elkezdtük több településnél a megelőzést, első 
körbe a szülőket szeretnénk tájékoztatni, hogy mik azok a tünetek amire ügyeljenek és hova 
tudnak fordulni, hogy a gyermeket vissza tudjuk terelni a helyes útra. Gyulán a közterületi 
rongálások száma megemelkedett, de nem olyan mértékű ez, hogy problémát jelentsen. Az 
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utóbbi időben több fiatal garázda személyt fogtunk el Gyulán. Vagyon elleni bűncselekmény 
25%-kal kevesebb ebben az időszakban, tehát 2014. I. negyedévében, mint tavaly a III. 
negyedévben. Gyulán 31%-kal, Lőkösházán 62 %-kal, Eleken 20%-kal, Kétegyházán 11%-
kal. Többségében, ami nem esett vissza az az alkalmi lopások, mint a kerékpár, pénztárca, 
mobiltelefonok. Sokan még mindig számzáras lakattal zárják le a kerékpárjaikat és pillanatok 
alatt el lehet lopni és így ez nem minősül dolog elleni erőszaknak. Vagyon elleni 
bűncselekmények ez a visszaesés gyakorlatilag többségében a lakásbetöréseknél történik. 
Kétegyháza területén 1 évre visszamenőleg megvannak az elkövetők. Az érintett 
cselekmények vonatkozásában a testi sértés 90,9%-ban felderítettük az elkövetőket. A 
garázdaság 71.2%-ban van ebben az időszakban. Önbíráskodás 75%, a kábítószerrel való 
visszaélés 100%-a eljárás alá lett vonva a személyeknek. Lopás sajnos csak 30,11%-k, de 
ezen rajta leszünk, hogy növeljük. Országosan körülbelül 15 és 30%-ot várnak el tőlünk. 
Gépjárműfeltörésünk több mint 50%-ék, a kifosztásnak és a rablásnak 100%-ka és a 
lakásbetörés 20,58%-ék. Amit szeretnék Önöktől kérni, leginkább a közterületi rongálások 
esetében, hogy túlkésőn szerzünk róla tudomást. Kérem, ahogy tudomásuk van bármiről, 
akkor azonnal szóljanak. Tavaly novemberben felállításra került a megyében a Tevékenység 
Irányító Központ illetve az egységes 112-es hívószámra átállás lassan országosan aktívvá 
válik, jelenleg a próbaüzemek működnek. A rendszer még nem igazán alkalmas arra, hogy 
minden hívást egyszerre tudjon kezelni. Rajta vannak a szakemberek, hogy ez a probléma 
megoldódjon. Az itteni segélyhívások befutnak a központba, ott egy adatlapot fog fölvenni 
egy diszpécser és a legközelebbi rendőri szervhez fogja a Megyei Tevékenységi Irányító 
Központba kiközvetíteni ezt az adatlapot. A hívó, ha a vonalban marad, akkor vele együtt, ha 
nem akkor a legközelebb lévő rendőri egységet mozgósítják. Minden kézi rádió vevőbe egy 
GPS-es adóegység bele került, ami azt jelenti, hogy a gyulai kolléga  és a Tevékenységi 
Irányító Központba lévő kollega tudja azt, hogy 2-3 méteres különbséggel de hol vannak és a 
legközelebb lévőt küldik a helyszínre, az eseményre, ilyenkor ezen egységeknek piros a színe 
a szabad egységnek zöld lesz a színe. Elképzelhető, hogy a medgyesegyházi rendőr fog 
Kétegyházára menni. Így már nem lesz területi korlát. Ennyit szerettem volna elmondani. 
 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Köszönöm szépen, nekem nagyon tetszett. Újszerű volt és nagyon gyakorlati, tehát friss 
információkat kaptunk. Van-e valakinek hozzászólni valója?  
 
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 
Túl sok szám nem volt, de mi nem is feltétlenül a számokra vagyunk kíváncsiak, hanem az 
irányokra és engem ebből a szempontból megnyugtatott ez a beszámoló, hogy igazából 
csökkennek az elkövetések Eleken is illetve javul a felderítési arány, és ami fontos a 
visszatartó erő, ha az elkövető érzi, hogy amit tett nem lehet megúszni, ez a visszatartó erő, de 
ha több évig nem tudjuk megfogni az a jelenlegi helyzetre nem igazán van hatással. De ha 
sikerül megfogni az elkövetőt illetve feltárni azokat a bűncselekményeket vagy 
szabálysértéseket amik a területen kialakulnak illetve elkövetnek az mindenképpen jó. 
 
Galbács Mihály (Gyula alpolgármester) 
A számok impozánsak. Egy kérdésem van. A külterületen, a tanyasi területen mi a helyzet? 
 
Kolysza Zoltán  (rendőrkapitány) 
Ott több elkövetővel szemben kezdeményeztünk eljárást van benne sok két, három családhoz 
köthető gyermekek által elkövetett bűncselekmény, amik főleg a vasúton túl a kertek alatt 
történtek. Őket elfogtuk az orgazdákat beazonosítottuk. Most leálltak ezzel a tevékenységgel. 
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Más szervvel is egyeztettünk, és ha nem lesz más, akkor a gyermekeket védelembe kell venni. 
Próbáljuk az eredeti helyzetet visszaállítani. 
 
Galbács Mihály (Gyula alpolgármester) 
Kik azok, akik hétvégén randalíroznak a belváros területén? 
 
Kolysza Zoltán  (rendőrkapitány) 
Gyulaiak.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Én a Kistérségi Tanács nevében köszönöm a tájékoztatást. Én valóban azt látom, hogy igen 
aktív munkába fogtatok a kistérség berkein belül és kívánom, hogy sikerüljön ezen az elindult 
úton szép eredményeket elérni és akkor mi településvezetők nyugodtabbá fogunk válni, mert 
tudjuk, hogy megtisztítják a bűncselekményektől és ezektől a személyektől településeinket. 
 
II.  Fő napirend: 
 

1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének I. számú módosítása 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója?  Kérem, hogy a pénzügyi előadó kolleganő nagyon 
röviden tájékoztasson. 
 
Nagy Imréné (Társulás - pénzügyi ügyintéző) 
A Társulás 2014.február 04-én elfogadott 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 878.472 EFT. Az eredeti költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban az alábbi 
gazdasági esemény miatt szükséges az előirányzat módosítás: 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: 
Megjelent a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez 
kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014.(II.18.) Korm. rendelet, amely támogatást biztosít a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény a szociális és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
legutóbbi módosításával, a 19/2014.(II.3.) Kormányrendelettel bevezetett ágazati pótlék 
kifizetéséhez.  A központi költségvetés a 2014. január és február hónapra számfejtett ágazati 
pótlék – kifizetőt terhelő közterhekkel növelt- bruttó összege alapján támogatási előleget 
biztosított 6.028 EFt összegben. Jelen előterjesztésben a Társulás költségvetési bevétel-kiadás 
főösszegeit a szociális ágazati pótlék bevezetése miatt + 6.028  EFt-al szükséges növelni. A 
határozati javaslat elfogadásával a Társulás költségvetése 884.500 EFt-ra emelkedik. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ezzel a támogatással a szociális ellátásban a bérek emelkedtek. Van-e valakinek kiegészíteni 
valója? Aki „A Társulás 2014. évi költségvetésének I. számú módosítása” című határozati 
javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2014.(III.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi I. számú 
költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
 BEVÉTELEK  
 
 Költségvetési  támogatás előirányzat növekedés                                                   6.028  EFt 
  Szociális ágazati pótlékra kapott támogatás ei. növekedés                 6.028 EFt 
   
BEVÉTEL EI. ÖSSZESEN NÖVEKEDÉS:                             6.028 EFT 
 
KIADÁSOK  
 
Személyi juttatások előirányzat növekedés                                                 4.746 EFT 
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés                             4.746 EFt 
 
 Járulék előirányzat növekedés                                                                              1.282  EFT 
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés                            1.282.EFT 
          
 
KIADÁS EI. NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                                   6.028 EFt 
 
A 2014.évi költségvetés I. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 6.028 EFT-al, 884.500  
EFt-ra emelkedik. 

 
Felelős:   Kalcsó Istvánné alelnök 
                Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr.Szabó Márta címzetes főjegyző 
                Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 
 

2./ A 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ez teljesen egyértelmű. Van-e valakinek kiegészíteni valója? Abban az esetben, ha nincs 
akkor, aki egyetért, „A 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása” című előterjesztés határozati 
javaslatával kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
24/2014.(III.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2014. 
évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért 2014. évre nem fogad el 
közbeszerzési tervet. Amennyiben az év során a Társulási Tanács mégis kér ajánlatot a 
közbeszerzésekről szóló CVIII. Tv. 33.§ (1) a 6. § (1) a)-d) pontjára figyelemmel azt 
benyújtja elfogadásra.  
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök         
   Dr. Görgényi Ernő elnök 
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Becsyné Dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
 
Határid ő:Értelem szerint 

 
 

 
III.  Bejelentések:  

 
 
 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Van – e még valakinek bejelenteni valója? Ha nem, köszönöm a megjelenést. A mai nyílt 
társulási tanácsülést ezennel bezárom. 

 
 
 
 
Gyula, 2014. március 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------   ----------------------------------------- 
      Kalcsó Istvánné alelnök                   Becsyné Dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ------------------------------------------- 
                  Galbács Mihály jkv. hitelesítő 

 


