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Jelen vannak:
Gönczi Mihály polgármester
Jámbor Dénes alpolgármester
Ötvös Károly képviselő
Szabó Sándorné képviselő
Szórád Imre képviselő
Szigili János képviselő
Végh János képviselő

Tanácskozási jouEal me~hívottak:

Sebőkné Kövesdi Kinga pénzügyi ügyintéző
Réz Péter rendőrőrnagy

Je~yzőkönyvvezető
Nagy Endréné közszolgálati tisztviselő

Gönezi Mihály pol~ármester: Köszöntötte a megjelenteket,külön köszöntötte Réz Péter rendőr
őrnagy urat, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselőből, 7
fő jelen van.

Javaslatot tett, a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Szabó Sándorné és Végh János képviselők
személyében.

Javaslat az ülés napirendi pontjaira:

1. A település közbiztonságának tárgyalása
Előadó: Gönczi Mihály alpolgármester

Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkre, és a napirendi pontra tett javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő- Testület, ajegyzőkönyv hitelesítőkre, és a napirendi pontra tett javaslatot, a
döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül, 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.
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Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének
201. április 18-i rendkívüli, nyilvános ülésénekjegyzőkönyve

1.Napirendi pont
A település közbiztonságának tárgyalása

Gönczi Mihály po1~ármester: Tájékoztatta ajelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban
olyan folyamat alakult ki a településen, amely veszélyessé vált a lakosság számára.
Kezdődött a petíció szervezésével, amelyet egy szervezett csoport indított, majd ezt követően
tüntetést szervezett. Közben vandalizmus, betörések történtek. A vandaliznrns abban
jelentkezett, hogy ablakokat törtek be a parókián, a telefonfülkét rongálták meg.
Mostanára addig fajult a dolog, hogy szemetes zsákokat helyeznek el a községháza bejárata
előtt. Cigányok egy csoportja békés magyar embereket a lakásukon fenyegetnek
életveszélyesen. Ez a folyamat a vandalizmusba való torkollást mutatja, amely folyamatot meg
ken állítani, mert ez Így nem tűrhető tovább. Veszélyes a lakosságra, Az emberek biztonsági
érzetét veszélyezteti. Hiszen ha embereket megfenyegetnek tömegesen, esetenként kábítószer
hatása alatt lévő cigányok, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Kiemelt két eseményt. Az egyik nagypéntek estéjén történt, mely a szemétlerakással
kapcsolatos. Ez nem csak a garázdaságot meríti ki, hanem ez a reformátusvallású faluban a
hitbéli meggyalázást is kimerítheti. Ugyanis nagypéntek államilag ünneppé van minősítve. Ha
valaki ilyenkor ilyen magatartást tanúsít, aztjó érzésű ember nem igazán szívesen fogadja el,
amikor más egyéb hitbéli elfoglaltságok vannak a faluban.
A másik dolog, nagyszombaton, egy csorda megtámad békésen otthonában tartózkodó magyar
családot, verbális fenyegetésekkel rettegésben tartanak embereket.
A betörése lopások, apró jószágok eltulajdonítása szinte mindennaposak. Hozzá is kétszer
törtek be egymás után a Rákóczi út 81. szám alatti ingatlanba. Ennek egy része provokáció, és
ez a provokáció felbujtás után folyamatosan a vandalizmusba torkollik. Ezt nem szabad hagyni.
Atányban minden kocsma bezárt. A dohánybolt körül olyan állapotok alakultak ki az italozás
miatt, hogy az tűrhetetlen. Részeg emberek, WC hiányában nyilvánosan végzik dolgaikat, ez
nem egészséges dolog, melyet a környéken élő lakosság már szóvá is tett. Megvette az italt,
nem ez a probléma, de nem ott kell lerészegedni.
A másik probléma a piac működése. Ennek az lenne a célja, hogy az itt élő őstermelők a
többlettermékeiket itt értékesíteni tudják saját maguk és a lakosság körében. Itt engedély nélkül
megjelentek olyan személyek, akik bútorárusítással foglalkoznak az út közepén, arra
hivatkozva, hogy ők „lomiznak”, közben két Mercédeszt tartanak az udvaron.
Következő probléma. Csordásodva, csoportosulva járkálnak az úton. Közlekedésbiztonságilag
is veszélyes, akadályozzák a gépjármű forgalmat. A kábítószer terjedése kimondottan nagy
jelentőséggel bír a faluban. Suttyó gyerekek kómában, bekábítózva kóvályognak az úton.
Tényszerűen bizonyítható sok eset, hiszen orvoshoz kerülnek, ahol dokumentálásra kerül az
eset. Az egészségügy nem ad ki adatokat, de információja van róla, hogy több gyermekkorú is
került már orvoshoz.
Az alulszocializált lakosság viselkedése elfogadhatatlan. Bizonyos részük azt gondolja, hogy
nekik már mindent szabad. Eddig fajult el a dolog az elmúlt kb. két hónapban.
Az elhangzottakra való tekintettel kérte a rendőrség segítségét. Amennyiben szükséges a
főkapitány urat is megkeresi, hogy segítsen ebben.
Megerősített ellenőrzést, rendőri jelenlétet kért a településen ennek a folyamatnak a

megállítására. Ez a folyamat politikai célzatú.
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.Átány Községi Önkormányzat Képviselő.- Testületének
20]. április 18-i rendkívüli, nyilvános ülésénekjegyzőkönyve

A háttérből felbőszített emberek olyan magatartást tanúsítanak, ami minősíthetetlen, tűrhetetlen.
Vissza kell fojtani ezt a folyamatot. Nagyon abba az irányba tart a folyamat, hogy személy
elleni erőszakkal is végződhet.
Milyen viselkedés az, hogy 15-20 ember oda megy békés magyar családhoz, nem megy ugyan
be az udvarra, de mindenféle bekiabálásokkal „megöllek, megerőszakollak „illeti.
A másik személy a sarkon figyeli, hogy mi az a csődület.
Sajnos ilyen magatartású emberek élnek ebben a faluban. Olyan emberek, akik ezért a faluért
még nem tettek semmit egész életükben, és többségét a gyermekeikkel együtt ez a falu tartja el.
Azért kérte az őrnagy urat, hogy jelen legyen, hogy első kézből hallja a testület álláspontját
ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ha szükséges főkapitány Úr felé is élni fognak beadvánnyal.
Egyszerű állampolgárok hozzánk fordulnak panaszaikkal. A testületnek valamit tenni kell, mert
ebből baj lehet, ha nem áll meg ez a folyamat.
A nagypéntek, nagyszombat, és még húsvéti ünnepek is azzal telnek, hogy azzal kell
foglalkozni, hogy ki hová tör be.

Átadta a szót a testületnek. Mivel nyílt ülés kérte, hogy neveket ne említsenek.

Jámbor Dénes aIpo1~ármester: Volt egy időszak, amikor úgy tűnt rendeződött a helyzet. A
körülményekhez képest nyugalom volt a településen. A kamionos eset utáni fokozott
odafigyelés meghozta a gyümölcsét.
Nem gondolná, hogy a mostani kialakult helyzetért a rendőrség a felelős, itt másban látják az
okokat. A megoldás sem biztos, hogy az lenne, hogy 24 órás ügyeletet kell tartani. A maga
részéről azt látja hibának, hogy az elkövető nem kapja meg a büntetését.
Nincs visszatartó erő. Látni kellene, hogy ez az illető elkövetett valamit, ilyen büntetést kapott.
Sajnos ezt nem tapasztalják, hogy bármilyen törvénybe ütköző cselekedetnek mi a
következménye. Az a tapasztalat, hogy büntetlenül maradnak. A háttérből még heccelve,
bujtogatva van egy réteg, ez még külön szomorú.
Konkrétan a nagypénteki esettel kapcsolatban elmondta, hogy kapott egy felháborodott
lakossági bejelentést telefonon, hogy K.R. úr a hivatal elé különböző felirattal felcímkézett
szemetes zsákokat rak le. Megszólították, ő visszaszólt. Pár perc múlva megérkezett autóval,
akkor érkezett az élettársával, újabb zsákokat tettek le, nyakában fényképezőgép.
Annyit kérdezett tőle, hogy „ K.R. úr úgy gondolja, hogy Önnek ehhez is alkotmányos,
demokratikus joga van?,,
Nem tudja, hogy melyik szó sértette meg, a „demokratikus” hangzott el utoljára, de
pánikszerűen elszaladt. Kérdezte tőle, hogy miért kell ennyire sietni, miért nem beszélik meg,
mi ezzel a célja. Mondja el, hogy mit akart ezzel elérni. Az élettársa talán hajlandó lett volna
váltani szót, de gyorsan elmentek a Templom Út irányába.
Néhány képviselő társával összegyűltek, mivel ez az ünnephez nem méltó, eltakarították a
zsákokat. Bárhol is szedte össze, közterületen, nemes cselekedet, de ez nem helyes, hogy ide
rakja le ünnepnapon, vagy akár hétköznapon, ennek nem ez a módja.
Bármi ellenkezőjét állítaná, mert részéről a háttérből ellene irányulnak dolgok, ezért akarta szó
szerint jegyzőkönyvbe elmondani a történteket. Semmi bántó szándéka nem volt, annyit
kérdezett tőle, amit elmondott.
Amennyiben ő így akar tiltakozni, tiltakozzon, de a nemzeti, egyházi, családi ünnepet
tiszteletben kell tartani.
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hány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének
201. április 18-i rendkívüli, nyilvános ülésénekjegyzőkönyve

Réz Péter rendőr őrnaEv: Nagyon örül neki, hogy a felmerült probléma körül a kommunikáció
ilyen gyorsan megoldható. Igy lehet jól együttműködni. A vandalizmusra visszatérve elmondta,
hogy az elkövetők meg vannak, folyik a kihallgatásuk.

A dohány bolt körüli alkohol fogyasztással kapcsolatban kérdezte, hogy van e az
önkormányzatnak szabályzata a közterületi alkoholfogyasztásról.

Gönczi Mihály pol2ármester: Nem közterületen történik. Dohányboltként működik. Zárt
udvar, csomagolt árut értékesítenek. Nyilvános alkohol fogyasztás nincs.

Ötvös Károly képviselő: Kérdezte, hogy van joga ahhoz, hogy helyben fogyasszanak alkoholt.

Gönczi Mihály polgármester: Nincs.

Réz Péter rendőr őrnaEv: Ebben az esetben a fogyasztóvédelmi felügyelet tudna lépni. Az
önkormányzat részéről fel lehet szólítani, hogy ezt a fajt tevékenységét fejezze be.

Végh János képviselő: A bolt előtt viszont már közterület van, és ott is ‚ főleg fizetés
napokon nagyon megy az alkohol fogyasztás, és az szemetelés.

Réz Péter rendőr őrnawv: A közterületen történő alkohol fogyasztás büntethető. A piaci
árusítással kapcsolatban kérdezte, hogy az árusító az önkormányzattól rendelkezik e valamilyen
engedéllyel?

Gönczi Mihály pol2ármester: Az illető nem rendelkezik semmiféle engedéllyel, nem
vállalkozó ‚ adóhatósági bejelentéssel nem rendelkezik, nem adóalany.

Réz Péter rendőr őrna2y: Ellenőrizni fogják ezt a tevékenységet és az illetékes hatóság felé
megteszik a kellő intézkedéseket.
az ünnepek alatti bejelentésekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2db bejelentés érkezett Atány
községből. Aprilis 15-én Bné K. E. Jelentette be, hogy 2 személy a szomszéddal
összevitatkozott, és ő segítséget kért, hogy megoldódjon a vitás helyzet. A kollégák kivonultak,
és azt tapasztalták, hogy ezek az emberek beszélgetnek, semmilyen jogsértést nem követtek el.
a szemét lerakásról most hall először. Ami nemjut a tudomásukra, abban nem tudnak
intézkedni.
Aprilis 17-án K.E. tett bejelentést, hogy 10 fő verekszik. A kollégák nagy erőkkel, 3-4 autóval
vonultak ki, és azt tapasztalták, hogy nincs ott senki. A környékbeli lakókat kérdezték,de senki
nem mondott semmit. Ebben az esetben szintén nem tudtak intézkedni.
Annyit mondott még el, hogy a fokozott rendőri felügyeletet elrendeli a kollégák felé.

Ötvös Károly képviselő: Milyen intézkedési lehetőség lett volna a szemétlerakással
kapcsolatban?
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Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének
20].április 18-i rendkívüli, nyilvános ülésénekjegyzőkönyve

Réz Péter rendőr őrna~v: Szabálysértési feljelentés tesz, illetve attól is Mgg mi volt a szemét
tartalma.

Ötvös Károly képviselő: Mennyire bizonyító erejű a térfigyelő kamerák felvétele.

Réz Péter rendőr őrnagy: Teljesen bizonyító erejű.

Ötvös Károly képviselő: Nem akarnak feljelentést tenni, eltakarították a szemetet, de bármi
lehetett volna azokban a zsákokban.
Nagyon fontosnak tartj a, hogy a kábítószer terj esztőket megfogják. A kapitány úrnak is jelezték
már korábbi alkalmakkor ezt a problémát. Ugy érzi, hogy valamiért nem foglalkozik kellően
ezzel a témával a rendőrség. Nagyon nagy problémák lehetnek ebből. Az utcán járkálnak
teljesen „beállva”, kiabálnak, egymásnak, kiskorú gyerekek, hogy „megyünk, veszünk, ésjól
érezzük magunkat,, . Utána pedig csinálják a problémát. Véleménye szerint ezt nem szabad
hagyni. Igenis meg kell büntetni mindenkit, aki szabálytalankodik. Szigorúan fel kell lépni.
Van visszatartó ereje.

Réz Péter rendőr őrnaEv: A kábítószerrel kapcsolatban elmondta, hogy az Ilyen ügyekben
nagyon apró lépésekkel lehet előre haladni. Itt ki kell várni az időt, addig ezek az információk
nem publikusak, hogy azt bizonyíthatóan lehessen vinni az bíróság, ügyészség elé.

Ötvös Károly képviselő: Kérdése, az uszítás fogalma. Mennyire lehet az bizonyító erejű, hogy
az itt tüntetők szlogenje is elhangzott, amikor a magyar családhoz odamentek kiabálni, bár ők
sem mernek mindent elmondani, de ez az elkövető megmondta, hogy neki mit kell mondani.
Azt hogy „ el kell takarítani minden magyart bármilyen áron”. Ok azért mentek oda.

Réz Péter rendőr őrnagy: Ez a veszélyes fenyegetés inkább a zaklatás fogalmát meríti ki.
Ahhoz, hogy ebből ügy legyen, feljelentésnek meg kell történni. Mivel feljelentés nem történt,
így nem tudnak intézkedni.

Ötvös Károly képviselő: Ők akkor este, a megfenyegetett magyar családtól abban a tudatban
jöttek el, hogy a feljelentés megtörtént.

Réz Péter rendőr őrnagy: A szemetes zsákok elhelyezésével kapcsolatban a kamera
felvételeket megfogja nézni, utána fog járni az ügynek.

Gönczi Mihály polgármester : A szemetes dologgal kapcsolatban elmondta ‚hogy a kamera
felvételei le vannak mentve. Ennek van bizonyos mértékű provokáció Jelentősége.,, Atány
szemete,, - ez nagyon kétértelmű. Elég szomorú, hogy ezen az ünnepen nem a családja körében
van, hanem szemetet hord egy közhatalmi épület bejáratához. a felvételen látható a községháza
bejárata, valamint ahogyan a Templom út felől jönnek és lerakják a zsákokat.

Réz Péter rendőr őrnagy: Ezeket a felvételeket felhasználják, és ennek alapján megteszik a
megfelelő intézkedéseket.

Gönczi Mihály polgármester : Úgy gondolja, hogy már politikai kérdéssé váltak ezek a
megnyilvánulások. A törvényen kívüli lények pusztítanak házakat. Látszik a Rákóczi úton,
Lakossági bejelentés érkezett ma, hogy az Ady Út 9. szám alatti házat is elpusztították, a Gulyás
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Árpád bácsi háza is le van pusztítva. Jelen pillanatba 3 ház van olyan pusztítás alatt, ami
borzasztó állapotot mutat.
A település arculatát olyan helyzetbe hozza és a lakosság fel van háborodva, hogy ezek ellen
semmit nem lehet tenni?

A másik dolog. A KÖTI-VIZIG foglalkoztat embereket közfoglalkoztatásban. Nekik fél ii-kor
letelt a műszak, kerékpárral, fával megpakolva mennek hazafelé. Ennek is utána kellene járni,
mert meg, fogja írásban keresni a KOTI-VIZI igazgatóját, hogy ezt a tevékenységet állítsa le.

Réz Péter rendőr őrnagy: A KÖTI-VIZIG jelzett a rendőrség felé, és adott le egy névsort is,
hogy kik azok, akik vihetik az árkokból és egyéb helyekről tisztítás során nyert fát.

Ötvös Károly képviselő: Átányban nincs egetlen csatorna sem, ami a KÖTI-VIZIG kezelése
alatt van.
Mutassák meg, hol van az a terület, ahonnan hordhatják a fát.

Gönczi Mihály pol2ármester: Felújították a csatornát, a mederkotrást elvégezték,
szabályozták. A mederben nincs fa, de még a környéken sem. A mellette lévő szerviz út menten
sincs fa. Néhány helyen olyan pusztítást végeznek, hogy az szörnyű. Ugyanis nem munkájukat
végzik, hanem megrakják a kerékpárokat fával, és fél 11 -kot mennek hazafelé.

Ötvös Károly képviselő: Helyszíni bejárást kell kérni. Mutassák meg, honnan lehet vinni a fát.
Nagy probléma most, hogy mivel nincs kocsma, az utcán, közterületen fogyasszák az alkoholt.
A boltosok nem tudnak mit tenni. Megveszik, kiviszik, és ott fogyasztják el.

Jámbor Dénes alpolgármester: Főleg fizetés napokon van elhatalmasodva a töményital
fogyasztás .Nagyon veszélyes,mert az üres üvegeket eldobálják, terítve van az űt törött üveggel.
Ez a közlekedés szempontjából is nagyon veszélyes.

Gönezi Mihály pol2ármester: A fokozott ellenőrzés mikortól várható?

Réz Péter rendőr őrna2y: Holnaptól.

Gönezi Mihály pol~ármester: Külön kérte, hogy a kiskorúakat fokozottan ellenőrizzék,
diákigazolvány alapján.

Réz Péter rendőr őrnawv: Az internet szolgáltatást le kell kódolni, és akkor a csoportosulások
is megszűnnek. Az 14. éven aluli csámborgó gyerekeket nem egy esetben vitték már vissza az
iskolába.

Végh János képviselő: Az úton járkálókat figyelmeztetni kell. Most már egyre több nagy
mezőgazdasági gép jár az úton, nem tudnak úgy megállni, mint egy személyautó. Nagyon
veszélyes közlekedés biztonsági szempontból.
Sajnos ők szólnak vissza, hogy térjenek le a nagy géppel.
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Ötvös Károly képviselő: Van egy személy, nem nevezi meg, egész nap az úton járkál. Többször
figyelmeztették már a rendőrök, és még ő felháborodva leköpködi a rendőrt. Nem érdekli, megy
tovább.

Gönczi Mihály polgármester: Mindenki tudja, kiről van szó. Bízik benne, hogy a fokozott
ellenőrzésnek ‚ az intézkedéseknek lesz hatása. Kérte őrnagy Urat, bogy az eseményekről
tájékoztassa a kapitány urat is.

Ötvös Károly képviselő: Javasolta, bár már erről volt szó korábban is, bogy az idős embereket,
amennyiben tanúként vannak
idézve, nem kellene utaztatni.

Réz Péter rendőr őrnagy: Azt kéri, hogy ilyen esetekben ki kell jönni a kollégáknak. Jelezni kell,
mert ebben már korábban megállapodtak, ezt vállalták.

Gönczi Mihály polgármester: Pozitív visszahatása vasi, hogy az idősekkel kiemelten foglalkoznak.

Jámbor Dénes alpolgármester: Ez mindenképpen pozitív. Megállnak, szólnak az idősekhez,
érzik a törődést. Nem érzik magukat elhagyatottnak. Sokszor nem az ellopott fa, vagy más
dolgoknak az értéke amit ellopnak, hanem az utána kialakult félelem az idősekben.

Gönezi Mihály polgármester :
Kérdezte van-e még hozzászólás.

Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést, 17 óra 50 perckor bezárta.

K.m.f.

Sebőkné Kövesdi Kinga
pénzügyi ügyintéző

Gö zi Mihály
p01 ármester

Szabó Sándorné Vég János
jegyzőkönyv hitelesítők


