
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. december 21-én Ludas, Fő út 19. szám alatti könyvtár épületében
Tárgy: Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület közgyűlése
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A közgyűlés 17:00-kor kezdődött

Horváth László:

Köszönti a polgárőröket és köszönti a vendégeket: Harkó Ottó HMPSZ Gyöngyös térség alelnökét, 
koordinátorát, Karácsondi Polgárőrség elnökét, Berecz Róbert rendőr hadnagy urat, KMB alosztály 
megbízott vezetőjét. Átadja a szót a levezető elnöknek Kocsis Árpád titkár úrnak.

Kocsis Árpád:

Köszönti a polgárőröket és köszönti a vendégeket.
Megállapítja, hogy a Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület jelenlevők száma 16 fő, a 
közgyűlés határozat képes. A közgyűlést hivatalosan megnyitja.

Kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet ő vezeti. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Baán László, 
illetve Ferencz Attila polgárőröket.

Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon az, aki az elhangzottakkal, illetve a kiküldött napirendi 
pontokkal egyetért.

Megállapítja, hogy a  Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület közgyűlési szavazása egyhangú 
volt, 16 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 1/2014.(XII.21.) számú határozat.

Rátérnek a napirendi pontokra:

Átadja a szót Horváth László elnökúrnak.

Horváth László:

Megköszöni.

2014 negyedik negyedév értékelése.

Elmondja, ez az időszak  az október ,november, és decemberi hónapokat jelenti. Az önkormányzati 
választások rendben, lezajlottak, kicserélődött a falu vezetése, a választók akaratából. Sajnos az ezt 
megelőző kampányban még a polgárőrök sem voltak  egységesek, 
mint az előző választásokon tapasztalható volt. 
A következő esemény a hétvégi szolgálatokat kivéve, a Márton-napi rendezvény és annak 
biztosítása. Ez is rendben lezajlott.  
A falu ”karácsonya” programon is jelen voltak.
Az esemény jó hangulatban, kisebb  intermezzóval  rendben véget ért.
És persze eleget tesznek a OPSZ-es felhívásnak is a helyi postavezetőjének kérése alapján.
Köszöni, a szót vissza adom a titkár úrnak, de ha az elhangzottakkal kapcsolatban van kérdés, arra 
szívesen válaszol.



Kocsis Árpád:

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. 
Nem volt. Áttérnek a második napirendi pontra
2015. évi feladatok, tervek, lehetőségek.

Átadja a szót Horváth László elnökúrnak

Horváth László:

Megköszöni. Elmondja, a következő évet rögtön a tisztújítással kezdik .Ez egy komoly és aprólékos 
munkát igényel a meg választandó  bizottságtól.
Ha a tagság továbbra is bizalmat szavaz neki, akkor folytatja a megkezdett munkát. Eleget tesznek 
ciklikusan jelentkező feladataiknak,  (pl: rendezvények biztosítása, ) és persze a beszámolási 
kötelezettségeknek is meg kell felelni. El kell készíteni a 2015-ös év költségvetési koncepcióját, és 
figyelni a pályázatokat és indulni rajtuk.
És amit már novemberi megbeszélésükkor is mondott,  az  új , törvény által előírt alapszabály
módosítását is elkezdi, már mint az előkészítést.
A legfontosabb, hogy a vezetés felálljon. Egyeztetni kell az Önkormányzattal is, az elvárásokról. 
Adót kell fizetni. Megjelenni a rendezvényeken ( országos, illetve megyei polgárőrnap ), 
megszervezni a saját polgárőrnapot.
Vissza adom a szót titkár úrnak.

Kocsis Árpád:

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. 
Nem volt. Áttérnek a harmadik napirendi pontra:

Tisztújítás részleteiben megállapodás és a választási bizottság megválasztása.

Kocsis Árpád:

Elmondja, hogy a novemberi megbeszélésükkor jelezte, hogy nem tud, illetve nem kíván részt venni 
a következő vezetésben. A vezetőség választásban segít. Vezetői megbeszélésen megbeszélték, hogy 
olyanok legyenek a választási bizottságban, aki amúgy sem akarnak részt venni a következő 
vezetésben. Ez alapján megkereste Csató József és Kovács Viktor polgárőröket, akik vállalták a 
megbízást. 

A választási bizottság elnökének jelöli Csató Józsefet, Tagjának Kovács Viktort és önmagát.
Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon az, aki az elhangzottakkal, egyetért.

Megállapítja, hogy a  Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület közgyűlési szavazása, 13 igen 
szavazat, ellenszavazat nélkül, az érintettek ( 3 fő ) tartózkodása mellett elfogadásra került. 
2/2014.(XII.21.) számú határozat.

Felkéri a választási bizottság tagjait, írják alá a tisztségükről szóló nyilatkozatot, melyek a 
jegyzőkönyv mellékletét képzik.

Előzetesen elkészítette az ajánló íveket, melyeket a jelenlévők a közgyűlés végén megkapnak.
( Az ajánlóív szintén a jegyzőkönyv mellékletét képzi. )
Használatával kapcsolatban elmondja, akit valamilyen posztra jelölnek, a neve mellett a megfelelő 
sorban „x”-el jelöljék. Az ajánló ívet kitöltve, a választási bizottság valamely tagjának postaládájába 



kell eljuttatni január 5-ig. Ezután a választási bizottság felkeresi a jelölteket a szavazólapok 
elkészítéséhez.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Baán László:

Szót kér. Elmondja: Ugyanúgy mint 4 éve a választási bizottság megkeresi a jelölteket, hogy 
vállalják, vagy sem a jelölést, ez alapján áll össze a szavazólap. Volt egy nyilatkozat, melyen 
elfogadja a jelölést.

Kocsis Árpád:

Indítványozza a telefonos egyeztetést, melyben az ajánlás elfogadása esetén megbeszélik a 
nyilatkozat aláírásának idejét, helyét.
Kéri aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze azt.

Megköszöni. Megállapítja, hogy a Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület közgyűlési 
szavazása, 15 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodása mellett elfogadásra került. 
3/2014.(XII.21.) számú határozat.

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. 
Nem volt. 
A választás napját a különböző munkarendek alapján tűzik ki, hogy minél többen – legalább 
ennyien - jelen tudjanak lenni, a későbbi nézeteltérések elkerülése érdekében.
Áttérnek a negyedik napirendi pontra:

Egyebek

Megkérdezi Berecz Róbert hdgy urat, kíván-e hozzászólni a közgyűléshez?

Berecz Róbert hdgy:

Nagy tisztelettel köszönt minden jelenlevőt. Köszöni a meghívást. Elmondja, 2014 június 1-töl látja 
el megbízását, most ismerkedik a környező településekkel. A Körzeti megbízott közlése szerint 
Ludason jó kapcsolat van rendőrség – polgárőrség között, mely elősegíti mindkettő munkáját.
A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy 2013-hoz képest 1/3-ra csökkent a 
bűncselekmények száma 2014-ben. Gratulál ehhez a polgárőrségnek és távollétében a körzeti 
megbízottnak. Ehhez a szép teljesítményhez kellettek az óraszámok, melyeket a családoktól vettek 
el. Kíván a jövőben is hasonló jó eredményeket, reméli így folytatódik ez a kapcsolat.

Kocsis Árpád:

Megköszöni. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Nem 
volt. Megkérdezi Harkó Ottó urat kíván-e hozzászólni a közgyűléshez?

Harkó Ottó:

Megköszöni, hogy ott lehet. Hangsúlyozza a két település közös eredményes munkáját. Kiemeli a 
2014.12.13-i karácsondi polgárőrbál biztosításában segítő két ludasi polgárőrt. 
Elmondja a ludasi polgárőr munkáról milyen fontos, hogy pontosan és szakszerűen adják le az 
óraszámokat, megjegyzi a 26 egyesületnél nem mindenhol van így. Pedig 2015. évben a 
támogatások odaítélésének egyik feltétele lesz.



Kiemeli a 24 órás rendőri jelenlét fontosságát a környéken. Elmondja, hogy jövőre valószínűleg 
célzott formában kap az egyesület támogatást, a kalocsai börtönben gyártott formaruha formájában. 
2015-ben újra kiírják a szolgálati gépjármű pályázatot. Hangsúlyozza a polgárőr igazolványok 
meglétének fontosságát. Csak az lehet tag, akinek igazolványa van. Kéri az erre vonatkozó adatok 
megküldését a vezetőségtől. Nagyon fontos lesz a pályázatok elszámolásának betartását, ellenkező 
esetben a HMPSZ felügyelő bizottsága vizsgálatot kezdeményez az egyesületnél. A 2015. évi 
pályázati források az igazolványok megléte, bűnügyi statisztika, óraszámok pontos leadása, az 
egyesület munkája alapján kerül kiosztásra.
Megköszöni az egész évi eredményes munkát, a családtagok kitartását, Nagyon kellemes ünnepeket 
és kitartást kíván a jövő évi munkához.

Kocsis Árpád:

Megköszöni. Megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni a közgyűléshez?

Hoscsuk Lóránt:

Szót kér. A nyári ominózus esete után azt hallotta, hogy ki akarják őt rúgni a polgárőrségből. 
Kérdezi ki volt az?

Kocsis Árpád:

Válaszol Hoscsuk Lórántnak. Felszálló ágban való vezetésért bevonták a jogosítványát. A végzésig 
lett akkor felfüggesztve.

Horváth László:

Megint egy meggondolatlan közlés ment ki. A polgárőr törvény azt írja, hogy a határozat 
megszületéséig maximum felfüggeszteni lehet valakit, ahogy te is kérted akkor, de kirúgni nem. A 
végzésben az szerepel vétséget követett el. 

Berecz Róbert hdgy:

A bűncselekménynek két fajtája van, vétség és bűntett. Tehát bűncselekménynél van vétség.

Kocsis Árpád:

Kérdésként merült fel, hogy ki kell-e rúgni, vagy fel kell függeszteni.

Hoscsuk Lóránt:

Hogy van az, hogy nem polgárőrrel megy ki valaki szolgálatba itt az egyesületben? Mindenki tudja 
kiről van szó.

Horváth László:

Elég súlyos etikai vétség. Egyet ért azzal, hogy egy  vezetőnek elég nagy a felelőssége. Ennek utána 
fog járni, van e hunyó, ha van vállalnia kell a felelősséget a tetteiért.

Daragó János:

Szót kér. Mindenki előtt ismert a kastélykert problémája, leromlott bejárata, ablakai. Fel lehet-e 



szólítani a tulajdonost ezeknek lezárására?

Kocsis Árpád:

Elmondja. A napokban kaptak egy bejelentést, hogy valaki lakik ott. Lizák Gáborral kimentek 
szétnézni, de arra utaló nyomokat nem találtak. Lizák Gábor telefonon felhívta a tulajdonos Zsíros 
Józsefet, aki megígérte, valamilyen úton lezárja a bejáratot. Egy kör után beszéltek a 
Polgármesterasszonnyal, aki megígérte ha nem valósul meg a lezárás hamarosan, hivatalosan fogják 
felszólítani. A másik a bokrok kérdése, amit szintén tisztáztak, mivel a falig önkormányzati 
tulajdonú terület. Ígéretet kaptak, hogy a tűzifa kihordása után a bozót kiirtását, gyérítését elvégzik 
a közmunkások.

Daragó János:

Valaki, nevet nem akart mondani, mindig megy a lánya elé, mert mutogatós ember áll az ajtóban, 
vagy a járdán.

Kocsis Árpád:

Beszélt olyannal aki látta, sőt olyannal is aki felhívta az Önkormányzatot, amire az egykori 
polgármester azt válaszolta, hogy tudnak róla és meghozták a megfelelő intézkedéseket.
Hozzáteszi a kiadott riasztási telefonszámokon senki nem jelzett ilyesmit. Kb. 2 héttel az incidens 
után szereztek tudomást róla. Annyit sikerült kideríteni, hogy az illető detki, vagy ludasi 
származású, amikor jön elbogarászik Detken, átsétál hosszú kabátban és mutogatja magát a 
kastélykertben.
A következő vezetésnek kell elérni valamilyen formában azt, hogy ne a rendőrséget, vagy az 
önkormányzatot hívják ilyen esetben, hanem a polgárőrséget. Ugyanúgy a trükkös tolvajok esetében 
is.

Lizák Gábor:

Szót kér. Megköszöni az 5 éves együttműködést, segítséget. Kiemeli azokat akik esőben, hóban, 
sárban fagyban, szélben kint voltak ha kellett. Név szerint Sári József, Juhász Péter, Hoscsuk 
Loránt, Szilágyi János, Bódi Gábor, Ferencz Attila, Kovács Gábor és ifj Vas István.
Felolvassa: a mai nappal, én Lizák Gábor alulírott kijelentem, hogy a jelen lemondó és kilépő 
nyilatkozat aláírásával lemondok és kilépek.
Okként az összeférhetetlenséget nevezi meg, együttműködési problémákat az egyesület vezetésével, 
illetve egyes tagokkal való nézeteltérések amelyek összeférhetetlenséget okoznak.
Elmondja, hogy felmerült, hogy munkahelyén középvezető, az önkormányzatnál a szociális 
bizottság elnöke, polgárőr alelnök, ne a Szilágyi ne a Horváth László, ne az 5., 10. ember döntse el 
mit bír vállalni. Ezeket szintén összeférhetetlenségi okokként sorol fel.
Kijelenti a felszerelés nála van, mindent átad. Megkér majd valakit segítsen neki behozni.

Kocsis Árpád:

Ez volt az amit szeretett volna mindenképpen elkerülni. Mindenki érzi ennek a súlyát. Az előző 
megbeszélés nem éppen a finom dolgokról zajlott, de sok mindenkinek elege van, hogy egymás 
háta mögött beszélnek, az egyebek  napirendi pontban mindenki csak hallgat ahelyett, hogy 
megbeszélték volna a problémákat. Ha nem fogják össze önmagukat, akkor nincs aki összefogja 
őket. Nem egymás háta mögött kell beszélni, hanem egymás szemébe kell mondani. Az előző 
megbeszélésen meglepődött, nem annyi kívülálló előtt kellett volna megbeszélni a dolgaikat, de 
megtörtént.



Ahhoz, hogy az alelnök lemondjon, el kell fogadnia a közgyűlésnek. 

Kéri aki elfogadja az alelnök lemondását, illetve kilépését kézfeltartással jelezze azt.

Megköszöni. Megállapítja, hogy a Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület közgyűlési 
szavazása, 13 igen szavazat, 3 ellenszavazattal, 0 tartózkodása mellett elfogadásra került. 
4/2014.(XII.21.) számú határozat.

Bódi Gábor:

Szót kér. Megkérdezi a két fiával kapcsolatban mikor volt meghallgatás, védekezhettek-e? Mert 
állományban sincsenek

Kocsis Árpád:

Megkéri Horváth László elnökurat válaszoljon az elhangzottakra.

Horváth László:

A 2012. évről van szó, emlékei szerint az ifjú polgárőr csapat tagjai voltak, mint a Kovács testvérek, 
akik egyéni kérelem alapján léptek át a felnőtt csapatba. Az ifjú csapatot Lizák Gábor fogta össze. 
Működött egy darabig, azután elhalt, széthullott. Biztosan megvan a vezetés hibája is.

Bódi Gábor:

Nem akartak kilépni. Lizák Gábor lakásán hangzott el, hogy átlépnének a felnőtt csapatba.

Kocsis Árpád:

Többször beszéltek róla, hogy meg kellene hallgatni őket, de nem sikerült olyan időpontot 
összehozniuk. Ebben mindannyian hibások.

Bódi Gábor:

Akkor vissza lehet kanyarodni oda, hogy nem polgárőrön volt mellény szolgálatban, mert akkor itt 
semmilyen szabály nincs ebben a polgárőrségben. Akkor itt a vezetőségben van a legnagyobb hiba.

Kocsis Árpád:

Más a vehemenciája, temperamentuma a 3 vezetőnek. Mindenkinek máskor volt ideje. Az elnök úr 
inkább a személyes megbeszélés híve, amire nem tudtunk időt szakítani.

Baán László:

Megkéri a parlamentális forma betartását. Szomorúan tapasztalja hogy nem sikerült úgy vezetni az 
egyesületet, ahogy az előző vezetéseknek. Bízik benne, hogy a következő vezetésnek jobban 
sikerül.

Kocsis Árpád:

Amellett hogy az utóbbi időben nem tudtak összedolgozni, aminek megvoltak az okai, az első 2 év 



nagyon jó volt. Amit letettek az asztalra senki sem vitathatja. Megemlíti az a kutyapecér elfogását, 
amikor nem kaptak a vezetéstől semmilyen segítséget.

Harkó Ottó:

Szót kér. El van képedve azon amit lát. A polgárőrségnek egy baráti szervezetnek kellene lennie, 
ami önkéntes munkát végez a településért. Kérdezi mi az hogy Lizák Gábor ki akar lépni, majd 
követi a Titkár és elfogy a polgárőr Ludason. Egy dolog, hogy Lizák Gábor miben van benne. 
Felsorolja, hogy az előző önkormányzati ciklusban milyen pozíciókat töltött be, mindenki érzése 
szerint vállalja amit vállal. Javasolja Lizák Gábor várja meg a választások végét. Rá mindig 
számíthatott. Nem lehet tudni mit hoz a jövő. Marsi alezredes urat idézi, miszerint a Rendőrség első 
számú támogatója, segítője a Polgárőrség. Ludason meg széthúzás van, ami oda vezet, hogy nem 
Ludason polgárőrség.

Lizák Gábor:

Hozzáfűzi, hogy reagáljon, amikor az anyja hallja a vádat a buszmegállóban, Szilágyi János 
szájából, hogy az éjjellátót pályázaton nyerte az egyesület. A feljelentés azért nem valósult meg, 
mert Horváth László meghátrált. Akkor lett csend a faluban amikor Nagy Zoltán segítségével 
közzétették a számlákat az interneten.
Azt mondja, mielőtt a közgyűlésre ment 5 ember hívta fel, aki nincs jelen, hogy Horváth László 
uszítja ellene az embereket. Nem tud együtt dolgozni vele.

Horváth László:

Szót kér. Elmondja, hogy úgy gondolta az előző „kibeszélésen” ezt megbeszélték és választ is adott. 
Szeptemberben nem lehetett elérni Lizák Gábort és egyedül maradt a szervezésben ami a vezetésre 
hárult volna. Ezért mondta, hogy új vezetéssel szeretne együtt dolgozni, ha megbízást kap. Elismeri 
neki is vannak hibái. A „kibeszélés” óta is csak 2-szer tudott beszélni vele. Aznap sem tudta elérni. 
Másfél évig jól ment, aztán kifulladt. Megemlíti a „Gabikás” esetet, amiben ha hallgat Lizák Gábor 
hirtelen felindulására ő ütötte volna meg vele a bokáját.

Baán László:

Szót kér. Elmondja: Le kell zárni a témát. Mindenki látja mennyire rossz a viszony, meglepi amit 
tapasztal. Ő is benne volt a vezetésben amellett, hogy egyéb beosztásai is voltak. Megemlíti az ez 
idő alatt megnyert pályázatokat. Kiemeli, hogy az egyetlen fontos dolog az egyesület érdekeinek 
előre helyezése. Ha a következő vezetésben ilyen problémák lesznek, nem kell megvárni a ciklus 
végét, bármikor bárki felállhat és a tagság választ helyette mást.

Kocsis Árpád:

Úgy is hamarosan esedékes lesz az alapszabály módosítás, javasolja a következő vezetésnek,  az 
említett lehetőség bele vételét.

Hoscsuk Lóránd:

Mondja: Amikor ki kell menni megtalálják, nem hívták a megyei sem a helyi polgárőr 
rendezvényre, emberileg jól esett volna neki.



Kernács József:

Szót kér. Lizák Gábornak mondja: Ezzel, hogy ezen a közgyűlésen csak úgy lemond, megosztja a 
polgárőröket. Ha nem akarja tovább csinálni, mondja és úgy szavaz a közgyűlés. Erőszakolni senki 
sem fogja. Alapvetően annyit kellett volna tennie, nem indul a következő választásokon. Ezzel a 
vezetés megosztja a tagokat. Arra kell gondolni, ha a vezetés nem tud összedolgozni, a tagokat 
akkor is össze kell fogni. Nem kell megsértődni, mint az óvodában, hogy elvették a játékát. Mert 
ebből az van, hogy el sem jönnek, ez már a második gyűlés, ahol csak a veszekedés van.

Kocsis Árpád:

Nagyon sokat beszélt Lizák Gáborral a kilépéséről. Nagyon nem örül neki. Mindenkinek megvan az 
adag, amit le tud nyelni. Beszéljék meg inkább, minthogy kilépjen más is. Reméli Lizák Gábor a 
közgyűlés végéig meggondolja magát és széttépi a kilépési nyilatkozatot. Emlékezteti a 
polgárőröket ne felejtsék el amit csinálnak nem magukért csinálják. Ha tetszik, ha nem, nincs más 
segítség, adott esetben amikor a környéken nem volt rendőr, mert elvezényelték őket, nem tudtak 
járőrt küldeni amikor Juhász Péterék segítséget kértek. Mindenki gondolkodjon el miért csinálja 
amit csinál. Nem a dicséretekért, amit eddig nem kaptak, talán majd az új faluvezetéstől. Mindenki 
azon gondolkodjon el, milyen településen szeretne élni? Olyanban ahol van polgárőrség, vagy 
olyanban ahol nincs közbiztonság. Találják meg, hogyan tudnak összedolgozni, erről szól, nem 
arról, hogy húzzanak szét. Ezért csak ők tudnak tenni. Megemlíti a vécsi rendezvénybiztosítást, ahol 
mindenhol polgárőr volt és a visontai eltűnt személy keresését. Ezeket azért teszik, mert belülről 
jön. Kéri, ezen gondolkodjon el mindenki. Bízik abban, hogy a Bódi fiúk is valahogy kárpótolva 
lesznek.

Lizák Gábor:

Szót kér. A nyilatkozatát nem tépi szét. Elmondja, ígéretet kapott a Polgármester asszonytól, hogy a 
polgárőrség rendelkezésére bocsátanak egy helységet a könyvtár épületében. Igyekszik a két ünnep 
között az átköltözés részleteit letárgyalni vele.

Kocsis Árpád:

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása az egyebek napirendi ponthoz.
Nem volt.

Áttérnek az ötödik napirendi pontra: A 2014. évi üzemanyag hozzájárulások kifizetésére.

A Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület hivatalosan bezárja

Megköszöni a vendégek és a polgárőrök megjelenést és türelmét a rendhagyó közgyűléshez.

Utóirat:

Kovács Viktor a választási bizottság tagja kiosztja az ajánlóíveket.

A Közgyűlésről hangfelvétel készült.

Lizák Gábor a lemondási és kilépési nyilatkozatát nem adta le, ahogy a felszerelését sem. Tagsága a 
közgyűlés 4/2014.(XII.21.) számú határozata alapján megszűnt.



…...........................................................                                  ….........................................................
                Horváth László                                                                         Kocsis Árpád
                       elnök                                                                                  levezető elnök

….....................................................
              Kocsis Árpád
         jegyzőkönyv vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

…..........................................................                                  …............................................................
                      Baán László                                                                          Ferencz Attila


