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A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARÁNCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA

A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik
a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK), valamint a felügyelete alá tartozó
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP). A szervezet sikeresen teljesítette a
2014. évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő
feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosság élet- és
vagyonbiztonságának védelmét.
A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és
normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi
területe lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 83.500 állampolgárral. A
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe a Jászság 16 települése
(kivétel Jászszentandrás, Jászivány).
A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a
helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz
kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek
célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések
alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető
eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési ás felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

A beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való
együttműködése megfelelő.
Jó kapcsolat áll fent a főbb társzervekkel - Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberényi
Mentőállomás -‚ valamint az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, járási
hivatalokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi
és megyei fenntartású intézményekkel, vízügyi szervekkel, népegészségügyi hivatallal,
földhivatallal a kapcsolattartatás és együttes munkavégzés folyamatos. A Jászberényi HTP
együttműködési megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és Jászárokszállási Önkormányzati
Tűzoltóparancsnoksággal (OTP), valamint a műveleti területéhez tartozó önkéntes tűzoltó
egyesületekkel.
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Tűzoltás, „űszaki mentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a
megfelelő képesítéssel, rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszereléssel
lettek végrehajtva. Indokolt esetben bevonásra kerültek a társszervek, a beavatkozások
szakszerű és hatékony felszámolásához. A 2014. év átlagosnak mondható a beavatkozások
tükrében. A működési területünkön hivatásos tűzoltóság 350, önkormányzati tűzoltóságok
186 esetben avatkoztak be.
A vizsgált időszakban kettő kiemelkedő esemény (111-as ás IV-es kiemelt riasztási fokozat)
volt, mely nagyobb erők eszközök bevonását tette szükségessé.
A beavatkozásokat a Jászságban működő két önkormányzati tűzoltóparancsnokságok
elsődleges működési körzetükön belül az esetek túhiyomó részében önállóan, de szakmai
indokok alapján a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával végezték.
Az Electrolux Lehel Kű-nél alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik.
Jelentős az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, 11 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást (II-es ás 111-as kategória) Jászberényi ás Gyöngyösi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság. .

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra a Kirendeltség illetékességi területén lévő egyesületek
pályáztak. A megpályázott szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat, üzemeltetési
költségek pozitív elbírálásban részesültek.
Az elméleti ás gyakorlati szakmai ismeretek bővítése érdekében a 2014-es év vizsgált
időszakában helyismereti gyakorlat 39, szituációs begyakorló gyakorlat 45, ellenőrző
gyakorlat 13 került megtartásra különböző helyszineken.

A tűzoltás, műszaki mentésben részt vevő gépjárműveink életkorát tekintve 3 gépjármű
közelít, vagy meghaladja a húsz éves kort, így a karbantartási javítási költségeik évről évre
növekszik. További három gépjármű 10 év körüli, az idősebb gépjárműveken teljes felújítást
végeztek el. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai eszközellátottsága az
alaprendeltetésnek megfelelőnek mondható. A vonuló szereken elhelyezett szakmai eszközök,
berendezések állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos.

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ás a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását
követően megfelelő szinten biztosítja a hivatali és készenléti szolgálat elhelyezését.

Nagyszabású tűzoltónap került megrendezésre 2014. szeptember 14-én Jászberényben,
bemutatót tartottunk a Jászok Világtalálkozóján Jászapátin, valamint a Jászság kiemelt
rendezvényein, meghívás alapján megjelentünk. A rendezvényeknek köszönhetően a Jászság
több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről szervezetünk tevékenységét. Ezen irányú
munkánk iránti érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik, a jövő évi
céJkitűzéseink között kiemelt helyen szerepel a lakosságfelkészítés.

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2014. évben is megrendezésre
került Jászárokszálláson. A versenyen 27 csapat vett részt 11 településről.
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Polgári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó
települések vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának
felülvizsgálatát az ide vonatkozó kormányrendelet szerint meghatározott veszélyeztető
hatások (villámárvíz, valamint a helyi vízkár) ügyelembevételével elvégezte. A kockázati
típusok további elennését, értékelését követően a települések besorolásában 18 település
közül 17 település „11” és 1 település a „111” katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.
Az osztályba sorolás módosítására a települések polgármesterei 2014. évben nem tettek
javaslatot.

A polgári védelmi szakterület kiemelt feladataként kezelte 2014. évben a természeti,
civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítására kidolgozott
tervek felülvizsgálatát. Attekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is.
A befogadásra kijelölt intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai
iránymutatásával és segítségével megkezdődött. A tervek megfelelő adattartalommal 18
település 73 intézményére vonatkozóan elkészültek. A befogadó helyek, valamint befogadási
tervek ellenőrzését a szakterület folyamatosan végzi a Jászberényi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete bevonásával, supervisori ellenőrzés keretében.

A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári
védelmi szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek
szakmai irányításunkkal. Jelenleg az illetékességi területén megalakított 18 települési polgári
védelmi szervezet, a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) komplex csoport,
valamint a járási mentőszervezetek összesített létszáma 2143 lŐ.

Az illetékességi területhez tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az
anyagi javak védelme érdekében az Onkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek,
valamint egyéb civil szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. Az Apáti
Járás Önkéntes Mentőcsoport 47 lŐ részvételével, a Berény Járás Onkéntes Mentőcsoport 35
fővel alakult meg. Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-
én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Az ipari baleset megelőzése, az üzem területén dolgozók, továbbá a város lakosságának
védelme érdekében Jászberény Város polgármestere számára az Electrolux Lehel Kit.
telephelyén 39 «is munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására tettünk javaslatot.
A szervezet megalakítási terve jóváhagyásra került. A polgári védelmi szervezetek alap- és
szakkiképzése a 2014. évben 15 településen került végrehajtásra, továbbá felkészítésre került
az Electrolux Lehel Kit. telephelyén megalakított munkahelyi polgári védelmi szervezet is.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt feladatként kezelte a beszámoló
időszakában az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. Ezen tevékenység az ifjúsági
verseny, valamint arra történő felkészülés során, valamint a tanulóiljúság rendszeres
veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben
nyitva áll a diákok és gyermekek előtt, s ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 14
alkalommal, több mint 392 fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.
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2014. szeptemberében Jászberény Város főterén egy nagyszabású tűzoltó nap keretein belül
ismerkedhettetek meg az érdeklődők a munkánkkal.
Oktatásokat tartottunk több alkalommal a szakirányú képzést folytató Jászberényi Katolikus
Altalános Iskola és Középiskola Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézmény diákjai részére rendészeti versenyre való felkészülésük keretében.
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a
pedagógusok, a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben.

Kirendeltségünk havi 5 alkalommal tart felkészítő foglalkozásokat a közösségi szolgálatra
jelentkezett diákok számára. A beszámoló időszakában 166 tanuló teljesített közösségi
szolgálatot kirendeltségünknél, illetve az illetékességi területünkön működő Onkéntes Tűzoltó
Egyesülteknél.
A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos az illetékességi területhez tartozó
településeken és kockázati helyszíneken.

A Jászberényi Járás területén tevékenykedő katasztrófavédelmi megbízott a lakossággal való
kapcsolattartásának egyik módja a 2014. évben bevezetett fogadóóra, melyet Jászberényi
Járásban minden hónap első keddjén 14-16 óra között a Jászberényi Tűzoltólaktanya
épületében tart.

A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás folyamatos,
megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok,
adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi
megbízottak esetenként ellenőrzés alá vonják a települési referenseket, megállapításaikat
felügyeleti naplóban rögzítik. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség negyedévente
értekezletet tart a közbiztonsági referensek részére.

A Jászság-i területhez tartozó települések katasztrófavédelrni osztályba sorolásának
felülvizsgálata a jogszabályban foglah határidő betartásával végrehajtásra került. A
felülvizsgálat dokumentálása a tervekben megtörtént. Az osztályba sorolás módosítására a
települések polgántesterei nem tettek javaslatot.

Iparbiztonsági szakterület

A kirendeltség által ellátott iparbiztonsági feladatok: a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, valamint a kritikusin&astruktúra-védelem.
A kirendeltség 2014. év végéig összesen 43 ADR közúti ellenőrzést tartott. Részt vettünk 4 db
több megyét is érintő közúti ellenőrzésen, valamint a veszélyes áruszállítási szokások
feltérképezésére tartottunk hajnali és 24 órás ellenőrzést is.
Az ellenőrzések során 458 közúti jármű, ebből 81 ADR hatálya alá tartozó jármű lett
ellenőrzés alá vonva. A Kirendeltség illetékességi területén rendező pályaudvar nem található,
csak egy helyen lehet vasúti telephelyi ellenőrzést lefolytatni. A fentiek alapján a menetben
lévő vasúti szerelvények ellenőrzése nem megoldott, ezért a szajoli Mol bázistelepen és a
szolnoki BlUE Holding telephelyén tartottunk vasúti és vasúti telephelyi ellenőrzéseket, mely
2014-ben összesen 8 db. volt (6 vasúti és 2 telephelyi). A vasúti ellenőrzéseken 113 db RID
hatálya alá tartozó vasúti jármű kerüh ellenőrzésre. 2014. évben 33. darab ADR telephelyi
ellenőrzést tartottunk.
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A kirendeltség illetékességi területén található veszélyes üzemek száma eggyel gyarapodott.
A 2014. évben bejelentkezett 1 telephelyből 1 került ellenőrzésre, mely üzenmél Súlyos
Káresemény Elhárítási Terv (SKET) készítése került meghatározásra (Jász-Plasztik ML,
akkumulátor üzem, Jászberény).

Az elmúlt évben 5 helyszínen került sor SKET gyakorlat lefolytatására és ellenőrzésére. A
gyakorlatok mindegyik esetben megfelelőre lettek értékelve.

2014-ben havonta 2 alkalommal végeztünk a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél
üzemazonosítási eljárást, tavaly ez 25 esetet jelentett Összesen. Az üzemazonositások során
megállapítottuk, hogy a gazdasági társaságok jogkövető magatartást folytatnak, mert a
telephelyeken jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége egy esetben sem haladta meg az alsó
küszöbérték negyedét.

A települések hulladékszállítására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó
adatokat felmértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos volt. A
2014. évben lejáró szerződések újrakötésre kerültek. A szükségellátásra vonatkozó terveket
módosítani nem kellett. Ideiglenes kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sor.
A hulladékszállítás folyamatosságát 19 esetben ellenőriztük le.

Tavaly 2 településen keletkezett a szélsőséges időjárás miatt rövidebb áramszünet, mely a
települések és a lakosság egy részét érintette. 2014. március 15-én Jászjákóhalma területén
okozott rövidebb áramszünetet egy zivatart kísérő villámcsapás. 2014. december 01-én a jeges
eső Alattyán településen okozott fennakadást, melynek elhárítása már több napot vett igénybe,
addig az áramszolgáltató áramfejlesztővel biztosította a villamos energiát. Ennek ellenére nem
volt szükség a kritikus in&astruktúra működési zavarai miatti intézkedésre, a lakosság
zavartalan ellátása érdekében történő egyéb beavatkozásra.

Hatósági tevékenység

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll — az
egységes iparbiztonsági, a tűzvédelmi és a polgári védelmi szakterületek is alkalmazzák a
hatósági eljárási jog teljes eszköztárát a veszélyhelyzetek megelőzése, valamint azok
kockázatának lehető legkisebbre csökkentése érdekében. A megelőzési-hatósági tevékenység
kiemelt szerepét mutatja, hogy az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok új hatósági
hatásköröket biztosítanak, ilyen a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználó berendezések
műszaki- biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások lefolytatása, vagy a vízügyi
jogkörök. Ezeken túl a supervisori tevékenység, a tűzvizsgálatok, a nagy létszámú szabadtéri
rendezvények engedélyezése és ellenőrzése, a működési engedélyezési, a kereskedelmi és
ipari tevékenységek bejelentését követő eljárások, a közérdekű bejelentések és panaszügyek
kivizsgálása, piacfelügyeleti jogkör ellátásából adódó hatósági ügyek száma összességében a
tavalyi évhez mérten sokszorosára emelkedett. Jelentős munkát jelentenek a szabadtéri tüzek
megelőzésével kapcsolatos eljárások, valamint a kéménytűz és CO mérgezésekkel összeMggő
hatósági eljárások lefolytatása.

A hatósági munka másik területe a szakhatósági tevékenység, mely a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén lévő folyamatosan fejlődő és bővülő ipari
közegnek köszönhetően 2014. évben is kiemelt feladatot adott a szakterületnek.
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Az ellenőrzési ütemtervek összeállítása az éves Országos ellenőrzési tervben meghatározottak,
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készülnek. A létesítmény nyilvántartás
alapján az illetékességi területen 354 létesítmény működik, ezek közül több, kiemelt nagyságú
gazdasági társaságok is működnek. A különböző létesítményeknél tartott ellenőrzések során
tapasztalataink szerint kielégítő a tűzvédelmi helyzet.

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság
eredményesen teljesítette feladatait A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset,
iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem
volt szükség. A beszámolt időszakban a szakmai munka folyamatosan növekedett, azonban
kiegyensúlyozottabb munkakörülmények, az eddigi hasznos tapasztalatok birtokában azok
végrehajtása megtörtént.

Jászberény, 2014. február 10.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok
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JÁSZBOLDOGHA’ZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika
2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban

Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása

Jászboldo~háza 4 - 4

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 «5. A szervezet
felkészítésére 2014. április 25-én került sor, valamint 2014. március 6-án riasztási gyakorlat
került elrendelésre.

Vis maior
A tárgyi időszakban a település vis major igényt nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
A Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 6
«5 tagja a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-én
végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Katasztrófavédehni Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi
a településhez közeli 32-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járműveket. A településen a
Kat. Tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó
szervezeteknél időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemlét folytatunk
le. Leellenőriztük a településen található növény védőszer és műtrágya forgahnazókat.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Piacfelügyelet

2014.év 9 14 3 -

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 14 db
létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból jelentősek.

Kapcsolattartás ..

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település Onkormányzatával, vezetőivel, a
polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi polgárőr
megfelelő, magas színvonalú.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédetmi Igazgatóság
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsriokság
Parancsnok

H-SI OoJászberény, Jákóhalmi úti lJa E: 5101 Jászberény, Pí.: 3
Tel: (36-57)412-388 Fax: (36-57) 407-497 e-mail: iaszbereny.htp@kotved.gov.hu

Szám: 3662/287/2015.ák.

Jóváhagyom!

Fózer Tibor tű. alezredes
kirendeltség-vezető

an
MSZT —‚

5. Számú rnellékkt

Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2014. évi tevékenységének

értékelése

Felterjesztem:

Szabó Szabolcs Gábor tű. százados
tűzoltó-parancsnok
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Jelentem a Kirendeltség Vezető Úrnak, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
szakmai felügyelete és irányítása alá tartozó Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2014. évi értékelését a 3/2013. BM OKE Főigazgatói utasítás alapján elkészítette.
Az alábbiakban részletezett értékelő alapján az egyesület tevékenységét

„MEGFELELŐRE”

értékelem.

A Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a 2014. év során végzett szakmai
tevékenysége az alábbi szempontok alapján került értékelésre:

Képzésük:

Az egységes katasztrófavédehni szervezeti rendszeren belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Tűzoltóparancsnokság által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt, ahol
életszerű szituációkban a tűzoltási, műszaki mentési szakfeladatokat gyakorolják.
Az önkéntes egyesület tagjai 2014. év folyamán kettő alkalommal vettek részt szakmai
értekezleten.

Szakfeladata:

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
illetékességi területén belül végzi tevékenységét.
A Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület a 2013. évben 4 esetben avatkozott be
káreseteknél a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával. A beavatkozások
során a felszámolásban résztvevők részéről személyi sérülés nem történt. A
szakfelszerelésekben káresetekkel összefüggésben sérülés nem történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása és felügyelete mellett
tűzoltási, Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai irányítása mellett
iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vehetnek részt.

Felügyeletük, ellenőrzésük:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hat esetben tartott szakfelügyeleti ellenőrzést
Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, melyek megállapításai rögzítésre kerültek az
ellenőrzést végrehajtók által. Azonnali intézkedést igénylő hiányosság az ellenőrzések során
nem merült fel.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és
technikai feltételek meglétét és alkalmasságát, az állomány tűz elleni védekezésre és műszaki
mentésre való feflcészültségének helyzetét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által a költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások felhasználását.
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Együttműködési Megállapodás:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az együttműködési megállapodást felülvizsgálta, majd újra megkötötte. A
megállapodásban az ÖTE vállalta, a Jászboldogháza település illetékességi területén történő
káresetekhez a vonulást.
A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület karbantartott felszerelésekkel és
gépjárműfecskendővel rendelkezik. A gépjárműfecskendő megkülönböztető jelzés
használatára jogosító engedéllyel nem rendelkezik, ezért káresethez történő vonulás
alkalmával nem megengedett aimak használata. Az egyesületi tagok rendelkeznek az előírt
képesítésekkel.

Pályázat:

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendszeresen részt vesz a kiírt pályázatokon.
A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által szakfelszerelésekre, gépjármű-fecskendő
felújításra és képzésre 2014-ben meghirdetett pályázaton, eredményesen vettek részt’
A sikeres pályázat alapján az alábbi szakfelszereléseket vehettek át:
Védőeszköz 39.878 Ft értékben

1 pár tűzoltó védőcsizma
Tűzoltó technikai eszköz 196.994 Ft értékben

5 db “C nyomótömlő
1 db puttonyfecskendő (háti)
1 db mentőkötél (30 m)

Üzemeltetési költség
cx) Közüzem.i díjakra, kommunikációs költségre 25.000 Ft
J3) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjaira 40.000 Ft

x) Gépjármű, tűzoltó technika alkatrész, tartozék költségére 300.000 Ft
8) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat költségére 96.000 Ft

Éves, minősítő’ gyakorlat:

Az éves minősítő gyakorlat az ELECTROLUX Kft tízemeletes toronyházában megtartott füst
gyakorlat keretében valósult meg.
Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület hat fővel és saját gépjárműfecskendővel vett
részt a minősítő gyakorlaton, amelyet a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tartott meg. A gyakorlat az értékelés során
megfelelt minősítést kapott. A tűzoltási feladatok között szerepelt egy épület helyiségben
keletkezett tűz oltása és személy mentése.
A gyakorlat végrehajtása rámutatott, hogy több lehetőséget kell biztosítani az önkéntes tűzoltó
egyesületeknek a szituációs gyakorlatokon való részvételre, hogy a hivatásos tűzoltósággal
közösen végzett szakmai munka minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

Jászberény, 2015. január 30.
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I. JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐ

5100 Jászberény, Hatvar~i úti. ~5]01 Jászberény Pf:58.
~ 57/504-280. Bkf~ 32/41-JO, fax: 57/504-292 BÁ!: 32/41-28

Szám: 16020/1372-4/2015.ált.

Jászberényi Rendőrkapitányság

Beszámoló

Jászboldogháza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről

2014.

1
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BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. * (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetérőL a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye nyugati. a Jászság déli határán fekvő település. ‚Tászberénytől
kb. 15 km-re, délre fekszik. Szomszédos települések:Jánoshida (kb. 5 km), Tápiógyörgye (1±.
8km).

Vasúton a MÁV 82-es számú. Hatvan—Szolnok közötti villamosított vonalán érhető cl.
Vasútállornása a Jászboldogháza—Jánoshida nevet viseli. K.özúton a 32-cs főútról Jánoshida
felől érhető cl, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton, amit Imrédy útnak
hívnak. mert Imrédy Béla építtette. Megközelíthető még a Tápiószele (311-es főút) -

Tápiógyörgve—Jászboldogháza közötti úton is. Területe: 55, 31 km2. Belterülete: 157 ha.
Állandó népessége 1752 fő (KSH 2011.)

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2014.
február 07-én közölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint készítettem
cl.

2014. évre kitűzött célok:

1) A 2014’ évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak
választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatok végrehajtása.
a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.

2) Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása~ javítása, különös figyelemmel az
itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes
fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság szubjektív
biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok
maradéktalan és eredményes végrehajtása.

3) Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozás
eredinényesség növelése.

4) Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű,
szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.
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BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapj árt

Re2isztrált bűncselekmények alakulása
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Jászboldogháza lakossága 2013-ban 1711 Fő (KSH 2013. 01. 01.) 2014-ben 1675 fő ( KSH
2014. 01. 01.)

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2013-ban 935, míg 2014-ben
1313 volt.

A kiemelt bűncselekmények közül emberölést. annak kísérletét, halált okozó testi sértést.
önbíráskodást, enibercsempészést. rablást, kifosztást. nem regisztráltak sem 2013-ban, sem
2014-ben.

Lopások és lakásbetörések számának alakulása

0

2

Lopás - lakásbetörés

s~ 2013. év

2014. S’

A 2013-ban a regisz~ált lopások számában 125 %-os növekedés következett be, és a
lakásbetörések száma 2-re növekedett.

Közterületen elkövetett reEisztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a
növekedett.

2013. évi 3-ról 2014-ben 8-ra

Közterületen elkövetett bűncselekmények
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Garázdasáa testi sértés. rongálás bűncselekmények számának alakulása

[ 2013 2014
Testi sértés [ 2 0

- súlyos 2 0
Garázdaság O O
Rongálás I O O

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2013. és 2014. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, az elkövetett garázdaságok száma szintén 0, tehát ezeken a területeken
változás nem tapasztalható. A súlyos testi sértések száma 2-ről O-ra csökkent.

BtJNÜLDÖZŐI MIJNKA ÉRTÉi~LÉSE

A nyornozáseredinényességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredinényessági mutatóját ás az egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyornozáseredményessági mutatójának alakulását űz 1. számú
meUékletbenfoglaitam össze.

TULAJDON ELLENI SZJABÁLYSÉRTÉSEK

A tulajdon elleni szabálysértések (értékhatár 2012. április lS-től: 50 000 Ft.) száma a
Jászberényi Rendőrkapitányság rneték~ségi területén 2013-ban 834 volt, 2014-ben ez
700 esetre csökkent.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

A bekövetkezett balesetek esetében minden esetben vizsgáltuk, hogy hiányos vagy helytelen
forgalomszervezés közrejátszott-e a közlekedési esemény kialakulásában. A közterületi
állománnyal szemben támasztott folyamatos elvárás, bogy az észlelt forgalomszervezési
hiányosságokat jelezzék paranesnokaiknak.

Jászboldogháza ttrületén 2014-ben 2 közlekedési baleset történt, amely egy esetben 8 napon
belül gyógyuló sérüléssel járt, egy esetben anyagi kárral járó baleset történt.

Baleseti okok

A fenti két eseménynél a kanyarodás szabályait sértette meg ajármű vezetője.

5



6

~NDÉszETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre ajövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű
bűncselekmények. valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve
alapján, a Jászság területén található települések rendőn jelenléttel történő közbiztonsági
megerősítése érdekében úi útirányterveket dolgoztunk ki a jászsági települések — köztük
.Jászboidogháza — ellenőrzésére. Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távoLléte,
pihenőnapja esetén, úgynevezett gurulószolgálatot ten’eztünk és hajtotturik véwe a
településen, amely azt jelenti, hogy két tó körzeti megbízott minimum két órában
járőrszolgálatot látott cl, biztosítva a rendőri jelenlét folyamatosságát.

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken rendszeresen
tartottunk körözési akciókat, amelyek Jászboldogháza települést is érintették.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselelanények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente 1-1 alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente I alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi ingattanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására.

Ezen eltenőrzésekbe bevontuk a felső jászsági körzeti megbízotti csoportot, tehermentesítve a
helyi körzeti megbízottat és ezzel is fokozva a településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések

A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb
mutatói:

2013. év 2014. év

Közterületre vezényelt 2344 2489
létszám (Fő)

Közterületre vezényelt 18072 23839
óraszám

Bilincs használat (Fő) 138 213

Előállítás (db) 100 140

Elfogás (db) 36 48

Elővezetés (db) 134 274

Helyszíni bírság (db!összeg) 255 fől 329 fől

4276000Ft 6034000Ft
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Szabálysértési feljelentés (db) 121 83

Tulajdon elleni szabs.(db) 82 68

Bevont okmányok (db) 1 7

Ittas vezető (fő) 6 1

Bűnügyi bat (db) 475 331

Általános ügyirat (db) 1142 1541

A Gyülekezésről szóló 1989. évi III. Tv. hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a
településen.

Jászboldogháza községre önálló körzetleírás és útirányterv készült, annak érdekében, hogy a
más szervezeti egységektől érkező rendőrök könnyebben láthassák cl szolgálatikat.

A Jászság sz illegális migrációval nem érintett, így Jászboldogháza település sem, azonban
jelenlétét teljesen kizárni nem lehet, ezért a Járőrszolgálati Alosztály és a Körzeti Megbízotti
Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésíí Un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.

A kőzségnek 2013. 01. 01. napjától stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos
településen lakik. Nagy fIgyelmet forditottunk arra, hogy a kötelező távollétein túl
(oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzés, stb.), szolgálati idejét teljesen a
településen töltse, irányítsa az oda vezényelt más rendőri erőket, ismertesse meg velük a
község jellemzőit, bűnügyi helyzetét, segítve ezzel az önálló szolgálat ellátásukat, a
településen lakók érdekében.

BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bűnmegelőzés

2013-ban a Kapitányságvezető személyében történt változást követően áttekintésre került a
bűximegelőzési szakterületen végzett eddigi tevékenység. Az eddigi folyamatokat elemezve a
kapitényságvezető által megszabott irányvonalaknak megfelelően, abba illeszkedő új
ötleteket, elképzeléseket dolgoztunk Id. 2014-ben kiemelt figyelmet fordítottonk a gyermek
és iljúságvédelemre, valamint az időskorúak áldozattá válásának elkerülésére irányuló
programok.ra, előadásokra. A fenti tárgykörökben készített propaganda és egyéb felvilágosító
kiadványokat Jászboldogháza településre is eljuttattak, ahol a körzeti megbízott és az oda
vezényelt más rendőri erők részt vettek ezek terjesztésében.

A hideg idő beköszöntével, figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő
embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket, hogy kihűlés ne következzen be.

7



S

A Jászberényi Rendőrkapitányság egyik Új bűnmegelőzési projektjébe a Megelőzési és
Tanácsadási Konferencia III. 8. állornásaként Szomszédok Egymásért Mozgalomba 2014.
október 05-én kapcsolódott be a település a Polgárőrség szervezésében és az Önkormányzat
támogatásával. Az elmúlt évben 37 család csatlakozott a Jászsági bűnmegelőzési programhoz.

Bünmegelőzési eladás került megszervezésre Alattyán, Jánoshida és Jászboldogháza
települések vonatkozásában összevontan 2014. november 19-én 18.00-19.00 óra közötti
időben Jánoshidán a Közösségi Házban, a településen működő üzletek, kereskedések, boltok
tulajdonosai, illetve a lakosság részére vagyonvédelmi eljárásokról. távfelügyeleti rendszerek
előnyeiről.

Kapitányságunkon sz előző évben készftett szórólapjainkat sokszorosítottunk. melyeken
főként a lopások, betöréses lopások megelőzésére hivtuk fel a lakosság figyelmét, kiemelten a
Halottak Napja- Mindenszentek megemlékezések és a Karácsonyi adventi ünnepek
alkahnával. Ezen szórólapokat e-mailben a 18 település 20 polgárőr egyesülete is megkapta,
melyeket helyileg sokszorosítottak és szolgálataik során terjesztettek a lakosság körében. A
Járási Konzultációs Fórumok, Konzultációs Fórumok. Lakossági Fórumok és a SZEM
mozgalmak beinditására szervezet rendez”ényeken szórólapot juttatunk cl a lakossághoz.
mely főként sz idősek sérelmére elkövetett trükkö s lopások megelőzésével kapcsolatos
hasznos infonnációkat tartahnazta.

Kapitányságunk Új bűnmegelőzési stratégiájának köszönhetően sz áldozattá válás
megelőzésére folyamatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Kiemelten fontos, hogy a
lakosságnak egyre szélesebb körben. egyre több ismerete legyen a rájuk leselkedő veszélyek
felismerése, megelőzése terén. ez által a sértetti közrehatás csökkenthető.
Fontos rávilágítanunk, hogy szemléletváltásra van szükség a lakosság körében. A bei.ndított Új
megelőzi stratégiánknak köszönhetően sz eltelt időszakban tapasztalható, hogy a Jászság
területén az eredményesebb bünmegelőzéshez, felderitéshez szükséges lakossági
szemléletváltás elindult. A lakosság figyelmét továbbra is rá kell irányítammk, hogy a maga
szintjén mindenkinek van feladata sz áldozattá válás elkerülésében. Ki kell használnunk
minden alkalmat a lakosok tájékoztatására, ezért a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a
lakosság által gyakran látogatott helyekre is - mint például orvosi rendelő, postahivatal,
önkormányzat, boltok - figyelemfelbívó kiadványokat elhelyezni. A lakosság figyelmét rá kell
irányítanunk, hogy a sértetti közrehatás nagyban befolyásolja a jogsértő cselekmények
bekövetkezését vagy elmaradását.

2014. június 13-án a Jászboldogházi Általános Iskola tartott Gyenneknapot, ahol kerékpáros
ügyességi pályán mérhették össze tudásukat sz iskola tanulói.

2014. október 05-én sz idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények és azok megelőzésének
lehetőségeiről előadás került megtartásra.
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Országos szinten Új drog-prevenciós program indult 2014. őszén, ennek keretében csatolt
m’mkakörben Drog-prevenciós tanácsadói feladatokat lát el a Jászság összes általános és
középiskolájában (32 intézmény) a mb. megelőzési és értékelő előadó, erről az iskolák Írásban
értesültek kéthetente (páros héten) telefonos ügyeletet, minden hónap első péntekén
fogadóórát tart a drog-prevenciós tanácsadó. Cél, hogy a tanév végéig minden iskolában~ így
Jászboldogházán is a nevelőtestület és a szülők számára tájékoztató előadás kerüljön
megtartásra a témakörben.

2014. december hónapban a JNSZ MRFK Jászberény Rk., a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanácshoz pályázatot nyújtott be a külterületek, tanyás részek biztonságának erősítése
céljából. A projektbe Jászboldogháza, Jászágó, Jászfényszaru és Jászszentandrás került
bevonásra, mely te]epüléseken előzetesen együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi
Polgárőr EgyesületekkeL A pályázat nyert, megvalósítására 2015. május 15-ig van határidő.
Ennek keretében a településeken több lakossági fórum. képzés és konferencia kerül
megtartásra bűn-és baleset-megelőzési tárgykörökben, továbbá kerékpár nyilvántartó rendszer
fejlesztésére, Szomszédok Egymásért Mozgalom szélesítésére kerül sor.

Baleset-megelőzési tevékenység

A gyalogosok és kerékpárosok védelme, illetve a balestek számának csökkentése érdekében, a
helyi körzeti megbízott és a településre vezényelt rendőri egységek folyamatosan ellenőrzik a
közúti közlekedési jelzőtáblák meglétét, azok állapotát, a közlekedésben részt vevő járművek,
kerékpárok műszaki alkalmasságát. Teijesztik az ezzel kapcsolatos felvilágosító
kiadványokat. Rendszeresen végeztünk sebességellenőrzést a település-bél és külterületén.

Az Iskola Rendőre Program értékelése

A baleset-megelőzési munkának fontos része az .,Iskola rendőre program”. Ennek keretében 1
iskola rendőr adott tájékoztatást a gyerekeknek az életkori sajátosságaiknak megfelelően a
KRESZ szabályokról.
A tanév elején elhelyezésre kerültek a plakátokat, az előadások megtartásának dokumentálása
az iskolarendőr naplóban történik. A tanítás megkezdése előtt az iskolarendőr az iskola
vezetőjét tájékoztatta az .lskola rendőre program” folytatásáról.
A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően
helyszínbej árást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint
bűnügyi szempontból. Az „iskola rendőre program” helyi koordinátora a Jászberényi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése.

A rendőrségi törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek minden évben eleget
teszünk, felkérésre minden tárgykörben felvilágositást adunk, amennyiben annak más
törvényi akadálya nincs (államtitok, szolgálati titok, adatvédelem, stb.).
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Az önkornÉiyzattal korrekt az egvüttműködésünk. Az önkormányzati testületi üléseken —

egyéb hivatali elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz.

A Jászberényi Járási Közbiztonság Egyeztető Fórum, a Jászberényi Könyvtár
Kamaratermében 2014. szeptember 17. napján 09.00 órai kezdettel került megtartásra, ahol
Jászboldogháza is képviseltette magát. 2014. szeptember 18-án 09:00 órakor Jászboldogháza
Község Polgármesteri Hivatalának dísztermében, Jászboldogháza, Jánoshida és Alattyán
községek vonatkozásában tartottunk Konzultációs Fórumot. Mindkét fórumon, interaktív
formában tárgyalták a résztvevők a közbiztonságot érintő aktuális problémákat. A település és
intézniényeinek vezetői mellett mindkét fórumra meghívásra került a Polgárőrség elnöke.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a polgás-őrséggel, a NEFAG Zrt-vel, a helyi vadászokkal,
vízügyi szakemberekkel, egyéb intézményvezetökkel.

Együttműködés az ügvészsé~eL bírósá~gai

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi mi’mkakapcsolatban áüunk. Az
együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő
egyeztetésekre. A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elövezetésekkel
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának
segítésére. Több alkalommal kértünk. különböző, bonyolultabb ügyekben állásfoglalást.

A polaárőr e~vesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma. ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A körzeti megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapcsolat alakult ki,
2014-ben 142 alkalommal (a helyi körzeti megbízott szolgálatainak majdnem 65%-ában) 840
órában, alkalmanként 1-2 polgárőr bevonásával került sor közös szolgálatellátásra.

A rendör-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
ügyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben említett időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a
táj ékoztatóanyagok lakossághoz történő elj uttatásában.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITŰZÉS

Összességében megállapítható, hogy 2014-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság a
hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben meghatározott feladatait,
valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek tükrében alapvetően jó szinten teljesítette.

Egyes területeken fejlődés érzékelhető, más területeken viszont fejlesztés indokolt. A
szemléletváltozásnak is köszönhetően az évek óta emelkedő regisztrált bűncselekményszámot
összességében 2014-ben csökkenteni tudtuk és a korábbi évek romló nyoniozati
eredményességét ismét javuló irányba fordítottuk. Ezen tevékenységünk a település bűnügyi
mnutatóin keresztül is határozottan kimutatható.
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2015-re vo,uztkozó főbb feladatainic és célkitűzéseipik:

1. Jászboldogháza település közbiztonságának feni~tartása. javítása, különös Figyelemmel
az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrende]t. a lakosság
szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenörzések és
programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

2. Az összes és egyes regisztrált bűneselelcmények számának csökkentése, a nyomozás
eredményesség növelése.

3. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű,
szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosftása.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem. hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket,
véleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat ás
a beszámolómat fogadják el.

Jászberény, 2015. március 26.

Tisztelettel:

~ ~
~ ~‘~q\

: Dt~Körei — Nagy József r. alezredes
( “ kapitan~ sag’ ezeto

~ h

~
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Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti
bontásban

Jászboldogháza

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Forrás: ENYÜBS év év év 6v év

KIEMELTEN kezelt bűncselekmények______
Emberölés 0 0 0 0 0~ - befejezett szái~dékos emberölés 0 0 0 0 0

- emberölés kísérlete O O O O O
Testi sértés 1 2 2 2 0
- súlyos testi sértés 0 1 1 2 0
- halált okozó súlyos testi sértés O O O O O
Kiskorú veszélveztetése 3 3 1 0 1
Embercsempészés O O O O O
Garázdaság 0 3 2 0 0
Önbíráskodás O O O O O
Visszaélés kábítószerrel O O O O O
Lopás 19 8 20 4 9
- személygépkocsi lopás O O O O O
- zárt gépjármű feltörés O O O O O
- lakásbetörés 1 0 0 1 2
Rablás ....~ O O O O O
Kifosztás 0 0 j 0 o O
Zsarolás -~—~-.~--_______ O O O I O
Rongálás 0 1 4 0 0
Orgazdaság O O 0 0 0
Jármű önkényes elvétele 1 0 0 0 0
Összesen a KIEMELT kategóriában: 24 17 29 7 10
Közterületen elkövetett büncsekkmények: 14 6 13 3 8
Összes bűncselekmény: 31 30 37 16 23

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan:

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége

Összes bűncselekmény 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 1243 1958
Eredménytelen nyomozások összesen 2030 1452
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3273 3410
Nyomozáseredményességi mutató (%) 38 57,4



Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a
közterületen elkövetett bűneselekményekre

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredinényessége a
kiemelten kezelt büneselekményekre

Emberölés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyoniozások összesen O O
Nyomozáseredm.ényességi mutató (%) O O

Befejezett szándékos emberölés 2013 2014
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) O O

Emberölés kísérlete 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Testi sértés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 90 105
Eredménytelen nyomozások összesen 41 36
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 131 141
Nyomozáseredményességi mutató (%) 68,7 74,5

I Testi sértés - súlyos 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 33 29
Eredménytelen nyomozások összesen 20 21
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 53 50
Nyomozáseredményességi mutató (%) 62,3 58

Közterületen elkövetett bűncselekmények 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 324 430
Eredménytelen nyomozások összesen 368 164
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 692 594
Nyomozáseredményességi mutató (%) 46,8 72,4



- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 0 0
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Kiskorú veszélyeztetése 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 23 45
Eredménytelen nyomozások összesen 9 25
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 32 70
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 71,9 64,3

Embercsempészés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Garázdaság 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 155 190
Eredménytelen nyomozások Összesen 81 [04
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 236 294
Nyoxnozáseredményességi mutató (%) 65,7 64,6

Önbíráskodás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 2 8
Eredménytelen nyomozások összesen 4 4
Eredményes ás eredménytelen nyomozások Összesen 6 12
Nyornozáseredményessé~ mutató (%) 33,3 66,7

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás
tekintetében) 2013 2014
Eredményes nyoniozások összesen 4 6
Eredménytelen nyomozások összesen 1 2
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 5 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 75

Lopás 2013 2014
Eredményes nyornozások összesen 306 386
Eredménytelen nyomozások összesen 1537 929
Eredményes ás eredménytelen nyomozások Összesen 1843 1315
Nyomozáseredményességi mutató (%) 16,6 29,4



Lakásbetörés 20 3 2014
Eredményes nyomozások összesen 47 98
Eredménytelen nyomozások összesen 345 244
Eredményes és eredménytel en nyomozások összesen 392 342
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 1.2 28,7

Személygépkocsi lopás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen I O
Eredménytelen nyomozások összesen 8 7
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 7
Nyomozáseredményessézi mutató (%) 11,1 0

Zárt gépjármű feltörés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 2 0
Eredménytelen nyomozások összesen 27 18
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 29 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 6,9 0

Rablás 2013 20W
Eredményes nyomozások összesen 15 2
Eredménytelen nyomozások összesen 6 5
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 21 7
Nyomozáseredményess&i mutató (%) 71,4 28,6

Kifosztás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 1 4
Eredménytelen nyornozások összesen 2 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 6
Nyomoiáseredméuyességi mutató (%) 33,3 66,7

Zsarolás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 7 2
Eredménytelen nyomozások összesen 3 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 10 3
Nyomozáseredményességi mutató (%) 70,00 66,7

‘Rongálás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 13 10
Eredménytelen nyomozások összesen 30 27
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 43 37
Nyomozáseredményességi mutató (%) 30,2 27



Orgazdaság 2013 2014
Eredményes nyomozásek összesen 4 4
Eredménytelen nyomozások összesen 3 4
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 8
Nyomozáseredménvességi mutató (%) 57,1 50

Jármű önkényes elvétele 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 4 5
Eredménytelen nyomozások összesen 2 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 6 7
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 71,4
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Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 27.

Összesített Közbeszerzési terv
2015.

Sorszám A beszerzés A Becsült érték A hirdetmény Tervezett A Döntéshozó
megnevezése beszerzés (buttó) megjelenítésének eljárás típusa közbeszerzési

tárgya: tervezett eljárás fajtája
időpontja

~ Nemleges.

Jászboldogháza, 2015. március 23

Szűcs Lajos
polgármester
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Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

ELŐTERJESZTÉS
Pályázatok önkormányzati támogatására

1. A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési és könyvtári intézmények számára pályázati
felhívást tett közzé, melynek keretén belül a helyi könyvtárunk felújítására szándékozunk
pályázatot benyújtani. A projekt Végleges költségvetése jelenleg kialakítás alatt áll.
Megközelítőleg 1,6 — 1,8 mFt. bruttó költségvetés kialakítása várható. A pályázatból a
könyvtár belső polcrendszerének teljes cseréje tervezett, valamint 10 % költség informatikai
inű~astruktúra fejlesztésre költhető, melyet Pappné Turóczi }{enriettával egyeztettünk.
A pályázati önrész 10 %‚ melyet a költségvetésből biztosítani szükséges.

Javaslom a pályázat benyújtását, és az önrész biztosítását.

2. Jászboldogháza Itjúságáért Közhasznú Egyesület 2013. év végén pályázatot nyújtott be és
támogatást nyert a strandfflrdő területén megépült többfhnkciós tó kialakítására. Az egyesület
a Takarékszövetkezetnél hitelt vett fel a projekt megvalósítása érdekében, de a banki
kamatok, és a pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos költségek törlesztésére nem áll
rendelkezésre a megfelelő keretösszeg. A pályázat sikeres megvalósításához 360.000,- Ft
forrás igény szükséges.

Javaslom az egyesület részére támogatásként/egyéb jogcímen a megnevezett összeg átadását.
Megjegyzés: A beruházás bruttó 100% -os.

Jászboldogháza, 2015. március 25.

Szűcs Lajos
polgármester



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás ütemezés

JászboldoEháza vízellátó művek rekonstrukciója:

Vízellátó rendszerében a kutakból ténylegesen kitermelt víz az arnrnóniumon túl még egyes
kutak esetében vas, mangán, metán ás arzén tekintetében haladja meg a határértéket.
A településen jelenleg 4 db mélyMrásúkút található, melyek közül a B-34 kataszteri számú
kút üzemen kívüli. A vízellátás jelenleg 3 db kúttal biztosítható.
A vízbázis fejlesztése nem szükséges.

A nem engedélyköteles rekonstrukciós hálózat-felújítás a Tavasz utca kijelölt szakaszain
valósul meg.
A beruházás része még előzőeken túl a teljes hálózat-rendszert érintő mosatás elvégzése.
Ennek megvalósítására néhány új mosatópont is részesül, illetve részlegesen a meglévőket
felújítják.

En~edélyek: Engedély száma: Érvényessé~e:

Hálózat bővítés 36600/131/2015 ált. 2017.12.31

Vízhálózat rekonstrukció

Vízműtelep felújítás, víztechnológia

523-12/2014/VH

36600/67-4/2015 ált

2017.11. 30

2018.01.31

Hálózat rekonstrukció nem engedélyköteles A munkakezdést
jóváhagyta

Mérnök 2014.11.26.-án

Vízmű épületei

Új vezeték építés

* még nincs építési engedély

Vezeték építés D90 PE100 sclr 17 fin 142,6

‘ Tűzcsap föld feletti tűzcsap db 2

Érintett ingatlanok: Jászboldogháza 880 hrsz. (Rákóczi F. utca)

Vezeték-rekonstrukció

I Vezeték építés rekonstrukció — vezeték csere (D90 PB sdr 17) fin 149,3

Tolózár földbe telepített tolózár db 1

Tűzcsap föld feletti tűzcsap db 1

Érintett ingatlanok: Jászboldogháza 229 hrsz. (Tavasz utca)



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás ütemezés

Vízműtelep felújítása, víztechnológia (Jászboldogháza 664 hrsz.)

Mély~rású kút kutak vezérlésének felújítása kit 3

Épület vízkezeiő épület felújítása m2 50

Dekantáló medence m3 10+10

Dekantvíz-szivattyú Qö5,0 m3/h, H=10 m db 1

Sűrített levegő ellátás szelepvezérlés - 2 db kompresszor, légtartállyal Ut 1

Tisztavíz tároló-medence 35 rn3 db 1

Szerelvényakna db 3

Gáztalanító vákuumos gáztalanító és reakciótartály (1 2m3) klt 1

Víztisztítási tecbnológia Fe, Mn, NH4, m3/h 30

Vegyszeradagolás tartály kármentővel, adagoló szivattyúval kit 1

Törésponti klór adagoló vákuumos adagoló, Idórgáz palack kIt 1

Törésponti tápvíz szivattyú szivattyú és szerelvények klt 2

Fertőtlenítő adagoló Hypo adagoló - tartály kármentővel, klt 1
a dago lósz ivattyúva 1

Tecbnológiai szivattyúk frekvenciaváltó szivattyú (üzeni és tartalék) kIt 3
Qö20m3/h, H25m

Hálózati szivattyúk frekvenciaváltós vízellátó és mosató szivattyúk klt I

Belső üzemi vízvezeték D90 KPE fm 121,0

D11OKPE fm 83,5

D63 KPE fm 48,0

Dl60 KG PVC zagyvíz-vezeték fm 27,0



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás ütemezés

Beruházási tevékenységek tervezett ütemezése Jászbo1do~háza:

Tervezett Munkakezdés Munka befejezése
munkanap

1.) Vízmű-telep 165 2015.01.12 2015.08.28

2.) Hálózat rekonstrukció 10 2015.01.12 2015.01.23

3.) Új vezeték építés 13 2015.04.27 2015.05.13

4.) Víztorony rekonstrukció 14 2015.01.12 2015.02.20

5.) Nem engedélyköteles rekonstrukció 10 2015.01.05 2015.01.16

6.) Mechanikai hálózat-tisztítás (mosatás) 10 2015.03.31 2015.04.13


