
Néhány nagyobb bevétele: illeték: 780 Millió Ft, helyi 
adók 5,5 Milliárd Ft, pótlékok, bírságok. 170 Millió 
Ft, telkek, földterületek értékesítése: 400 Millió Ft, tá-
mogatás értékű működési bevétel: 880 Millió Ft, tá-
mogatás értékű felhalmozási bevétel (benne az ISPA) 
5,8 Milliárd Ft. 
Néhány nagyobb kiadása: Polgármesteri Hivatal 
működése 2,3 Milliárd (a tavalyinál 750 millióval 
kevesebb), közútfenntartás 455 millió Ft, közvilágítás 
185 Millió Ft, parkfenntartás 165 Millió Ft, köztisz-
taság 200 Millió Ft, hó és síkosságmentesítés 100 Mil-
lió Ft, Kunság Volán támogatása 105 Millió Ft, Kodály 
örökség program 60 Millió Ft, iskolák felszerelésére 80 
Millió Ft, sportegyesületek, csapatok támogatása 120 
Millió Ft, szociális segélyek 880 Millió Ft, kamattör-
lesztés 342 Millió Ft, 69 városi intézmény működése 
14 Milliárd Ft.
Katonatelep városrész az idei költségvetés tekintetében 

eddig sikeresnek mondható: Polgárőrség támogatása 
1 db Ford Mondeo gépkocsi, 150 000 Ft, iskola torna-
terem balesetveszélyes parkettájának cseréje: 10 mil-
lió Ft, Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány (játszótér
fenntartás): 480 ezer Ft. További tételek később konk-
retizálódnak. Pl.: az útfenntartási keretösszeget már-
ciusban osztja fel az illetékes bizottság. Ezt követően 
, ill. év közben válik véglegessé a Katonatelepen fel-
használható pénzeszköz nagyságrendje. 
A központi megszorítások „legyűrűztek” az önko-
rmányzatokhoz is. Az intézményi működési kiadá-
sok kurtítása mellett csökkent a képviselők tisztelet-
díja is. A havi tiszteletdíj mértéke nettó 68-70 ezer Ft. 
bizottsági elnök esetében kb. 100 ezer Ft, költségtérítés 
nincs. 
Fontos, hogy az oktatási nevelési intézmények ál-
lami normatív támogatásában jelentős csökkenés 
várható szeptember 01-től.

Katonatelepi Közérdekű Kiadvány
5. évfolyam 1.szám
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Megjelenik minden naptári évszak első napján 
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Ára: ingyenes
nyvsz.: 2.2.4/115/2003
szerkesztőség: 20/983 3050, kohajda@kecskemet.hu
Kiadó és a kiadásért felelős: 

Kohajd a László

KÖZGYŰLÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

L a k o s s á g i  f o g a d ó ó r a
2006. március 02-án 18-20 óráig. A fogadóórán dr. Zombor Gábor polgármester és Kohajda László 

önkormányzati képviselő várja a Katonatelepieket. Helyszín: Ág utca 36. 

Költségvetés 2007
Kecskemét MJV Közgyűlése február 15-én megalkotta a város 2007. évi költségvetési 
rendeletét. A költségvetés főösszge 32,5 Milliárd Ft. Hiánya 2 Milliárd Ft. 

ISPA csatornázás
A szennyvízcsatorna hálózat Katonatelepi próbaüzeme április hónapban várható. A próbaüzem 
után kezdődnek meg az út helyreállítási munkálatok. Fontos, hogy a csatornára, ha már üze-
mel, rá kell kötni, ellenkező esetben talajterhelési díjat kell fizetni (az erről szóló jogszabályt a
Szemezgető 2006. szeptember 01-i számában közzétettük).

GMO
A Közgyűlés Mezőgazdasági és Környezetgazdálkodá-
si Bizottsága állást foglalt: a genetikailag módosított 
növényekkel szemben lépjen fel a város, és ne engedjük 
a térségünkben az ökoszisztéma megváltoztatását. A bi-
zottság felkéret elnökét, hogy az állásfoglalást terjessze 
a közgyűlés elé. Ez, egyenlőre még sajnos nem történt 
meg. 

Tudja-e? Hogy egyes génsebészeti kukorica fajták nagy mennyiségű toxikus an-
yagot (mérget) képesek termelni, megvédve magukat a kártevőktől. E tulajdon-
ság  „mellékhatása”, hogy a talajban a növényi kultúrára nézve hasznos állatok is 
elpusztulnak. Mérgezi a kukorica az ott élő madarakat is, amelyek a rovarokat 
eszik. Így, 3.,4. körön bejut a méreg az emberi szervezetbe. (Annak idején a DDT 
nevű, ma már betiltott növényvédő szert az antarktiszi pingvinek szervezetében 
kimutatták.) 
Ezeket a kukorica fajtákat  (is) úgy hozzák forgalomba, hogy az elültetett magok 
terméshozama sokkal kisebb lesz, tehát az a termelő, aki e magashozamú gmo 
fajtát választja ki lesz szolgáltatva a vetőmag előállító multinacionális cégeknek. 
Az már csak hab a tortán, hogy a génmódosított növények magában az emberben 
is módosíthatnak bizonyos génszekvenciákat, egyes kutatások szerint.
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GYERMEKEINK

SZOMSZÉDOLÓ

Hallottak már Önök a  katonatelepi Mathiász János Általános Iskoláról?

KEDVES  ISKOLAVÁLASZTÁS  ELŐTT  ÁLLÓ  SZÜLŐK!
Segíthetünk Önöknek döntésük meghozatalában.

Szeretné, ha gyermeke kertvárosi környezetben, nyugodt, családias közösségben töltené diákéveit?
Szeretné, ha gyermeke tehetségének megfelelő oktatásban részesülne, s hasonló eredményeket érne el, mint 
például az alábbi diákjaink?
Nehéz Bettina 7. o.:    -    Bolyai János Gimnázium szavalóversenyen  II. helyezés
- Mesemondó verseny, harmadik próba teljesítéséért Meseország nádora címet nyerte el
- Nyelvünkben élünk megyei nyelvi – kommunikációs verseny 10. helyezés
Ádám Tamara 7.o:      -    Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója 10. h.
- KATEDRA képregény pályázatán díjat nyert
H. Szabó Dávid 2. osztály: „Szivárvány” 15. Nemzetközi Gyermek Képző és Iparművészeti 
Cseh  Márk  3. osztály: pályázaton Aranyérem (szeptemberben Zánkán  vették át)
Lajos Máté 4. osztály:  -   Továbbjutott a városi mesemondó versenyen
Fehér Viktor 3. o, Kara Levente 3. o. Ádám Barbara 4. o, Pogány Anita 4. o:-    A Bányai matematika verse-
nyen döntőbe jutottak

Iskolánk az UNIVER KSE kosárlabda szakosztályának utánpótlás 
bázisa. Tanulóink közül 45-en játszanak az egyesület különböző ko-
rosztályos csapataiban. A megyei diákolimpiai versenyeken, kosár-
labdában, az előző tanévben, három aranyérmet, és egy bronzérmet 
szereztünk. Egy csapatunk az országos döntőig jutott, és ott ötödik 
lett. Sporteredményeink alapján, már három éve elsők vagyunk a 
megyében, a 400 fő alatti iskolák pontversenyében.
38 tanuló (növendék) vizsgázott januárban hatféle hangszeren a Líra 
Alapfokú Zeneiskola oktatásának keretében.
Szeretné, ha  tanulási nehézségekkel küszködő gyermeke folyama-
tosan szakirányú segítséget kapna fejlesztő pedagógusunktól?
Szeretné, ha gyermeke színes, hangulatos szabadidős programok 
résztvevője lehetne, mint ahogyan a képeken is láthatja?
Ha a fenti kérdésekre IGEN a válasza, akkor szeretettel várjuk az Ön 
gyermekét is 2007. szeptemberétől iskolánk első osztályába.
Beiratkozás: 2007. április 12-13.     Tantestület

Kommandó-vezető
Héjjas János,  a megyei főkapitányság bevetési alosztályának vezetője Katonatelepen, a 
Vadalma utcában lakik . Az elmúlt években a médiumokból értesülhettünk jónéhány 
sikeres akciójukról.

Mi a szakmai siker titka?
Geothét idézném: „Aki nem próbálja meg a lehetetlent, soha nem éri el a lehetségest!” Mindig vallom azt, 
hogy ebben a szakmában is nagyon sok olyan munkatárs megtalálható, akikben még él a hivatástudat. A saját 
szakterületünkön  pedig csak a nagyfokú egymásra épülő bizalom szükséges, ami alapja a sikeres munkának.  
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Héjjas János -a képen balról a harmadik- ismét a dobogón

- Úgy tudom, hogy szakmai sikereidben jelentős szerepet töltött be 
a sport. 
Így igaz. Mozgékony gyerekek voltunk öcsémmel, ezért édesapánk, -
nagyon helyesen-  megtalálta a számunkra egyik leginkább megfelelő 
szabadidős tevékenységet, a birkózást. Ezt  a sportot 5 évig gyako-
roltuk. Középiskolában a Toldiban tanultam, ott Kyokushin Karatét 
kezdem. Ezt a küzdősportot 13 évig űztem versenyszerűen. A szer-
tornához is kötnek bizonyos szálak, de erre teljesem más dolgok mo-
tiváltak. 
- Izgalmasan hangzik. Mi késztetett egy harcművész-palántát szer-
tornázásra?
1981-ben, harmadikos koromban pillantottam meg egy lányt, aki 
szertornázott. A folytatást könnyen kitalálhatod… Büszkén mond-
hatom, hogy néhány hónap múlva ez a lány már karate edzésre is járt 
és néhány év múlva a feleségem lett...
-…romantikus-szép történet. Mikor született az első gyerek? 
1986-ban mondott nekem Igent Gyöngyi, első gyermekünk, Máté 1990-ben született. Őt követte a sorban Bence, 1992-
ben. Máté a Kadába jár, most kóstolt bele a cselgáncsba, de nagy sajnálatomra áttért a testépítésre. Bence a Zrinyiben most 
nyolcadikos és szintén a Kadába készül. Ő is csak ízleli a cselgáncsot, de az igazi érdeklődése inkább a foci felé fordítja. 
Úgy érzem, hogy igazán tisztelettudók és jó úton haladnak mindketten. Sok szabaidejüket töltik, hajdani önmagamhoz 
hasonlóan, szintén barátnőjükkel . 
-Elvégezted a rendőrtiszti Főiskolát, majd ugyanott másoddiplomát szereztél, mint közbiztonsági vezető, ennek folyo-
mányaképp elvégezted a mestervezető képzőt. Mindezek mellett tárgyaló és túsztárgyaló képesítést, intézkedés-taktikai 
oktató képesítést, lőkiképző, pirotechnikus,  és ipari robbanómester képesítéseket szereztél. Mi lesz e szép ívű s szakmai 
karrier folytatása?
Nagyon szeretném a megszerzett tudást minél szélesebb körben átadni, elhivatott Kollégáimnak és a szakmát most tanuló 
hallgatóknak.  
Sok rendőr hagyja el a pályát 2008. január 01-től, az új nyugdíjtörvények miatt. Ez a szervezetnek jelentős veszteséget 
jelent, mivel komoly szakmai múlttal rendelkezők kényszerülnek a rendőrség állományából kívülre. Nem kizárt, hogy 
szakmai kompetenciámat a jövő évtől már más területen kell kamatoztatni.
- Sok évvel ezelőtt bejelentés érkezett a rendőrségre Katonatelepről. Mi történt?
Az egyik lakó baltával kergetett gyerekeket, majd lakásába bezárkózva elbarrikádozta magát. Azzal fenyegetőzött, hogy 
felrobbantja a házat. Este 8-tól hajnal 4-ig folyt részemről a beteggel a tárgyalás, ami sikeres volt, mert sérülés nélkül si-
került elfogni a közveszélyes személyt. 
- Remélem, hogy a közösen megalakított Katonatelepi Polgárőrségben vállalt járőröző munkád nem állít majd hason-
lóan nehéz feladatok elé. 
Én is bízom benne. A bűnözés nem tudja felütni a fejét Katonatelepen, ha összefogunk és mindenki saját ügyének is 
tekinti a helyi közbiztonságot.             Kohajda László 

M e g b e s z é l é s : 
2007. március 09-én,  18 órakor polgárőr szolgálatot vállalók munkaértekezlete az iskolában!
Téma: a technika szakszerű használata, a szolgálati eljárásrend,  adminisztráció, megbízólevelek 
kiállítása.  Új önkéntesek jelentkezését is várjuk!

A Katonatelepi Polgárőrség alapítói, működtetői

13 alapító tag, aki sokadmagával rendszeresen járőrözik: 
Elnökség: Héjjas János a Hírös bevetési Alosztály vezetője, Kohajda László önkormányzati képviselő, a Kecskemét 
Kistérségi Pedagógiai Intézet igazgatója. Mádai Nornert Wing-tsun kung-fu kelet európai főinstruktor. 
Borbélyné Balogh Katalin, a Polgármesteri Hivatal építéshatósági osztályának osztályvezetője, Farkas János szál-
lítmányozási vállalkozó, Görbe Ervin tanár, Herczeg Kiss Ferenc vállalkozó, Horváth Attila az előző ciklusban 
önkormányzati képviselő, az OTP munkatársa, Illés János nyugdíjas, a lakossági összefogás kezdeményezője, 
Laczay András református lelkész, Szili Gábor a kutatóintézet katonatelepi telepvezetője, Szőke Zoltánné 
könyvelő, Vargáné Bende Erika a polgármesteri Hivatal építéshatósági osztályának munkatársa
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Példás lakossági összefogással működik 
a Katonatelepi Polgárőrség

Február 20-tól rója Katonatelep utcáit az a 
Ford Mondeo gépkocsi, melyet a közgyűlés tá-
mogatásként megszavazott a városrész közbizton-
ságának javításáért. Komoly lakossági összefogással 
jutottunk el e sikerig. Katonatelepi a Sztár-Rek-
lám kft. tulajdonosa, aki a matricázást felválla-
lta. A felső fénysor, a működőképes akkumulátor, 
majd egy új hátsólámpa is katonatelepi felajánlás. 
A Híröscenter vezetője Sáfár Mihály nemcsak a 
gépkocsi teljes szervizelési munkáját vállalta fel, 
hanem rendszeresen járőrözik is vele. Volt, aki a 
láthatósági mellények elkészítését vállalta, van aki 
a könyvelést végzi közérdekű önkéntes munkában. 
Igen komoly feladatot vállalt fel a benzinkút tulaj-
donosa is. A töltőállomás parkolójában helyet ka-
pott a gépkocsi, 
ahonnan állóhelyzetben, szúrópróbaszerűen megfi-
gyeléseket lehet végezni, valamint a gépkocsi kiadása, 
ill. szolgálat utáni leadása történik, a nap 24 órájában. 
3 db befőttesüveg-perselyt is kihelyeztünk. Egyet a 
Postán, egyet a Mályva utcai, egyet a Lugas sori Önért 
üzletekben. Jelenleg kilenc állandó járőrpáros végzi az 
éjszakai órákban a járőrözést. A szolgálatot augusztusig 
megszerveztük.  Az ősz folyamán a Postai perselyben 
összegyűlt pénzt, 55 ezer Forintot, technikai fejlesztésre 
fordítottuk. Volt, aki 10 ezer Forintot utalt a polgárőrség 
bankszámlájára.
Példaértékű lakossági összefogás ez. Nem tudom 
elég nyomatékosan megköszönni –valamennyi Ka-
tonatelepi nevében- a sok-sok felajánlást! A bajban 
persze könnyebben összefognak az emberek, mégis 
meglepően nagy társadalmi szolidaritást, önzetlen-
séget, nagylelkűséget tapasztalhattunk Katonate-
lepen az elmúlt fél évben. 
A Katonatelepi Polgárőrség ezúton is kéri valameny-
nyi katonatelepi család segítségét. Várjuk további 
járőrpárosok jelentkezését. Feltétel a feddhetetlen előélet 
és a fegyelmezett járőrszolgálat. A járőrszolgálatot az 
egyesület vezetése kontrollálja. Akik saját gépkocsival, 
spontán szívesen vállalnak egy-egy időszakban szolgála-
tot, kérjük, a járőrözés megkezdésekor jelentkezzenek 
be a rendőrjárőr  20/340-9284-es telefonszámán. Jelez-
zék a gépkocsi típusát, színét , illetve a járőrözők nevét. 
Ugyanezt küldje el rövid sms-ben a polgárőrség 30/
351-5662-es telefonszámára. Aki „saját szakállára”, be-
jelentés nélkül végez járőrözést, az könnyen gyanússá 
válhat, gyanúsított listára kerülhet, ill. adott esetben az 
őrszobán tisztázhatja magát. 
Kérjük, hogy aki nem tud éjszakai járőrszolgálatot 
vállalni, anyagilag támogassa a Katonatelepi 

Polgárőrséget.  Katonatelepen közel 700 család él. 
Ebből kb. 600 család még nem támogatta a járőröző 
tevékenységet. Ha közülük minden család befizetne 
átlagosan  csak 2000 Forintot, erre az évre, akkor ideá-
lis körülmények között tudnának megfelelő meny-
nyiségben járőrözni az önkéntesek.  Azért aktuális az 
összefüggés felvetése, mert van már  felszerelésünk és 
élő együttműködésünk a rendőrséggel. A pénz viszont 
fogyóban van, a gépkocsiba pedig benzin kell. Egy éj-
szaka 30-60 km-t fut a kocsi. 40 kilométer átlagfutással 
számolva az egy év alatt 15.000 kilométer. A lépésben 
haladó gépkocsi fogyasztása drasztikusan megnő a 
„rendes” hétköznapi használathoz képest, így 1 kilo-
méter futás üzemagyag, kenőanyag, javítás költsége 
könnyen elérheti a 60 Forintot. Ez közel 900 ezer Forin-
tos éves költséget jelent. Ezért nélkülözhetetlen a lakos-
ság anyagi segítsége. Más szóval: a polgárőrség annyit 
fog járőrözni amennyi önkéntese és benzinpénze van.
A polgárőrség éves pénzügyi beszámolóját közzé 
fogjuk tenni a katonatelep.hu oldalon, valamint a 
Szemezgetőben. 
Technikai felszerelésünk:  Önkormányzati támogatást 
kaptunk 150 000 Ft nagyságrendben. Ebből és a la-
kossági felajánlásokból  éjjellátó készüléket, rádió-
adóvevőt, telefont, zseblámpákat, fényképezőgépet 
vettünk. Fizetjük a gépkocsi átírását, biztosítását, 
tankolását. A járőrözésről részletes naplót vezetünk, az 
adatokat számítógépre visszük. A gépkocsi tetején levő 
fehér fényű villogó és a matricázás a lakosság megnyug-
tatását is szolgálja: tudni lehessen, hogy a lassan cirkáló 
autó nem bűnözőket, hanem katonatelepi önkéntes 
járőrözőket, esetleg rendőrjárőrt rejt.
A Szemezgető, a jövőben, minden számában beszámol 
a polgárőrség munkájáról.

Kohajda László



HÍRDETÉS, FELHÍVÁS

KULTÚR-MAZSOLÁK

Webkamera
A sorozatos betörések óta biztosan többen is elgondolkod-
tak miként próbálják megvédeni otthonukat, vagyontár-
gyaikat és legfőképpen családtagjaikat. A rácsok, zárak, 
riasztóberendezések beszerelése szükséges, de talán még-
sem elégséges. Nem beszélve arról, hogy alaposan megter-
heli a családi költségvetést is. Létezik viszont egy “szinte” 
teljesen ingyenes lehetőség is. Ez pedig egy video megfigyelő 
program amely ingyenesen letölthető a www.supervision-
cam.com címről. Az ingyenes(shareware) verzióért cserébe 
csupán annyit kell elviselnünk, hogy a rögzített kép(ek) 
alján megjelenik a program neve, ami viszont nem ront 
semmit az értékéből. Nem árt egy minimális angol nyelv-
tudás is, de nélküle is elsajátíthatja bárki a használatát akár 
fél óra alatt. És most nézzük meg az előnyöket is. A program 
USB webkamerához és kültéri kamerához is használható. 
Ha van TV kártyánk akkor annak RCA bemenetét is fel-
használhatjuk mondjuk  egy videó vagy egy digitális beltéri 
egység közbeiktatásával. A szükséges beállítások elvégzése 
után a nyitott szemű ikonnal bírjuk rá a megfigyelésre a 

számítógépünket, és értelemszerűen a csukott szemű ikon-
nal szakítjuk félbe. Amíg a program folyamatosan ellenőrzi 
az utolsó képkockákat és amennyiben eltérést tapasztal 
–akár csak egy mozgásérzékelő- a beállított érzékenység 
százalékától függően(dinamic tigger)elmenti azokat a me-
revlemezünkre. Ha a hangszórókat is felhangosítjuk akkor 
még riasztó hangjelzést is kaphatunk hozzá. Az egyik ablak 
a pillanatnyi képet, a másik az utoljára rögzítettet mutatja 
mellettük a file neve és a rögzítés időpontja látható. Ameny-
nyiben nem tartózkodunk otthon akkor beállíthatjuk,hogy 
a látogatónkról készített képeket e-mail-ben is megkapjuk. 
Sőt! Lehetőségünk van  aprogram előre beállított időben 
való indítására is. Amennyiben nem éjjellátó kameránk 
van,természetesen szükségünk lesz még egy erősebb 
fényerejű mozgásérzékelős reflektorra is a bejáratunk elé. 
Még egyszer fontos megjegyezni, hogy ez a lehetőség csak 
egy alternatíva, és nem pótolja a szakszerűen kiépített 
zárakat, rácsokat és riasztóberendezéseket, viszont nagy 
előnyére irható lenne, hogy végre nem elriasszuk hanem 
fülön csípjük látogató(inkat).   ZCs.

Építkezésből visszamaradt Lindab lemez :
2500 Ft/m2 helyett 1500 Ft/m2 áron, 17 tábla, horganyzott trapézlemez egy tételben eladó. Táb-
laméret 1 x 3,6 m. Érdeklődni a 20/983 3050-es számon lehet.

L a k o s s á g i  f o g a d ó ó r a
2006. március 02-án 18-20 óráig. A fogadóórán dr. Zombor Gábor polgármester és Kohajda László 

önkormányzati képviselő várja a Katonatelepieket. Helyszín: Ág utca 36. 

www.katonatelep.hu 
Új tartalommal, megújult külsővel várja látogatóit Katonatelep weboldala. A webmester és a 
fórum moderátora, Földházi Balázs. Közérdekű önkéntes munkáját ezúttal is köszönjük. 

Internet Katonatelepen: GVOP 
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program GVOP-2005-4.4.2. jelű „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Ma-
gyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” tárgyban meghirdetett pályázati célra „Szélessávú Internet bevezetése 
Kecskemét külső területein“ címmel
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság 2006 ápri-
lisában a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, amely alapján az Önkormányzat nettó 209.100.000,- Ft EU 
támogatást, a BM EU Önerő Alapból pedig nettó 41.820.000,- Ft hazai támogatást nyert.
A hálózat kiépítésének munkálatait 2007. január 18. napján a Kapsch Telekommunikációs Kft. (székhely: 1113 Budapest,
Bocskai út 77-79.)  nyerte. 
Részletesen: 
� a szélessávú Internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas, több településrészt összekötő optikai gerinchálózat 
megtervezését, engedélyeztetését, és megépítését,
� az országos gerinchálózathoz való csatlakoztatását,
� a településrészek 90%-át lefedő, elosztó lakossági és intézményi hálózat (vezetékes és vezeték nélküli megoldások 
alkalmazásával) kiépítését,
� 1 éves kötelező, valamint további 4 év kiterjesztett jótállás (amely magában foglalja az üzemelő rendszer tá-
mogatását - kiszállást, hibaelhárítást, szakember rendelkezésre állást és a megrendelés szerinti fő darabok raktározását) 
vállalását. 
A munka elvégzésének határideje: 2007. december 31.
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X- AKTÁK: ami nem fért a  többi kategóriába

PR-TELECOM
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON

Új időszámítás kezdődik 2007. márciusában a PR-TELECOM életében, hiszen társaságunk innentől kezdve 
Katonatelep lakóit is előfizetői körében üdvözölheti.
A PR-TELECOM - kábeltelevíziós és távközlési – hálózatépítésének köszönhetően, immár Katonatelepen is 
lehetőség nyílik mindhárom szolgáltatásunk igénybevételére. Legfőbb törekvésünk, hogy előfizetőink részére
új televízió és rádió programok továbbításával, megfelelő árfekvésű és gyors adatátviteli lehetőségek biz-
tosításával, valamint kedvező díjszabású telefonszolgáltatással kellemesebbé, tartalmasabbá tegyük az otthoni 
kikapcsolódást.
Mit jelent az új időszámítás Katonatelep életében?
A kábeltelevíziót tekintve azt, hogy a PR-TELECOM előfizetői már 7 programcsomag közül választhatnak, 32
variációban.
Az internet előfizetés terén azt, hogy ügyfeleink fix havidíj mellett, időkorlát és telefondíj nélkül csatlakozhat-
nak a világhálóhoz.
A vezetékes telefon szolgáltatás terén pedig 0ft-os hálózaton belüli csevegést.
Mindezt a PR-TELECOM munkatársai teszik lehetővé, akik napról-napra azon fáradoznak, hogy előfizetőink
elismerését kivívják. 
Amennyiben akár szolgáltatásainkkal, akár a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük 
hívja a 1231-es kék számot, vagy érdeklődjön személyesen a PR-TELECOM kecskeméti ügyfélszolgálatán, a 
Lóverseny utca 1. alatt.

441-es  javítás
Írásbeli kérésemre, a Ceglédi út karbantartásának illetékese, a Magyar Közút Bács- Megyei Igazgatósá-
ga megtette a legszükségesebb intézkedéseket. Írásos válaszában az alábbiakról tájékoztat.

„ … Társaságunk 2006 november 15-ével csiszolással megszüntette a burkolathibákat.  …  amely a marás utáni 
vékonyaszfaltozásra vonatkozik, közlöm, hogy a sok  leromlott állapotú útszakaszunk között sorrendet kell 
felállítanunk a 2007. évi tervezésekhez. Ehhez mindenképpen figyelembe vesszük Képviselő Úr kérését, de
jelenleg konkrét elkötelezettséget a felújításra nem tudunk vállalni. … Kérjük megértő türelmét és a lakos-ság 
ezirányú tájékoztatását”       Kohajda László önkormányzati képviselő

A Városi Sportcsarnok felújításának tárgyában végzett célellenőrzés megállapításai 
(a Közgyűlés február 15.-i anyagának összegzése)

“– A POLYDOM ZRT-vel kötött megállapodás aláírása előtt a Pénzügyi Osztály vezetője a pénzügyi fedezet igazolásával 
egyidejűleg rávezette a szerződésre, hogy a „Fejlesztési célú hitel lehívhatóságát követően nyílik meg az első részszámla kiegyen-
lítésének lehetősége”.A vállalkozási szerződés előkészítője ezt figyelmen kívül hagyta és a szerződést nem módosította.
– A háromoldalú vállalkozói szerződést (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, ÉPINBER KFT., POLYDOM ZRT.) 
a bonyolítóként szereplő ÉPINBER KFT. nem írta alá cégszerűen, „csak” szignálta.
– A parkettázással kapcsolatosan nem állapítható meg egyértelműen, hogy ki rendelte meg a munkát.
– A szolgáltató által megépített hőszolgáltató és fűtési-hűtési rendszerre a futamidő végén vételi jog illeti meg a megrendelőt. 
A vételárat a szolgáltató számviteli politikájában meghatározottak szerint számított, a szerződés futamideje végén kimutatott (az 
érintett eszközökre vonatkozó) nettó eszközértékben határozta meg a szerződés. (A szerződés futamidejének végén a kérdéses esz-
közök nyilvántartási értékének elvileg, de nem kötelezően, nullának kell lenniük, de azok akár jelentős értékkel is szerepelhetnek a 
szolgáltató könyveiben, 2020-ban). 
– A hőszolgáltató rendszer korszerűsítése miatt  esedékes szolgáltatási díj a közgyűlési döntés ellenére nem került be a 2006. 
évi költségvetés módosításába.
– Több pótmunkánál, pl.: a  kerítésáthelyezésnél megrendelés nem volt, kötelezettségvállalás nem történt. 
– A Tűzoltóság által előírt pótmunkákra előirányzat módosítás nem történt, így a megrendelés fedezet nélküli, és ez ellentétes 
a Pénzgazdálkodási Szabályzattal.
– A dokumentumok egy része hiányzik, pl.: árajánlatok, jegyzőkönyvek.
– A vizesblokk felújítását olyan személy rendelte meg, aki erre nem volt jogosult.”

A felelősök közül van olyan köztisztviselő, aki már nem dolgozik a városházán, a város volt polgármestere, a jelenleg SZDSZ-
es képviselő Szécsi pedig e napirend tárgyalása előtt távozott az ülésteremből. Kérdésemre, hogy büntetőfeljelentést tett-e a 
város, azt a választ kaptam, hogy ez a kérdés még nem eldöntött.   Kohajda László önkormányzati képviselő
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