
Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

3/20 16.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

Javasolt napirendi pont:

2016. március 21-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Közsápháza Tanácskozó terme

1.! Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

2.! Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről
Előadó: Dr. Körei — Nagy József rendőr ezredes, kapitányságvezető

3.! Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Fózer Tibor tűzoltó ezredes, Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

4.! Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban, Írásban

5.! Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Haszonkölcsön szerződés módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

6.! Előterjesztés a védőnői pályázat kiirására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

7.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Jászboldogháza, 2016. március 16.

a tűzoltóságról, a

Szolgálattal kötött

Szűcs Lajos
polgármester



JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZF~TŐJJ{

Jászberényi Rendőrkapitányság
Beszámoló

Júszboldogháza telepűlés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről

2 0 1 5.

Cím: 5100 Jászberény, Hatvani Úti., 5100 Jászbet~dny, Pf~: 58
telefön: (06-57) 504-280, 03-32/41-2Oteleiü: (06-57)504-292,03-32/41-26

e-mail: jaszberenyrk~jasz.po1ice.hu

2_i. r’a~\tcnA

Szám: 16020/647-4/20 16.ált.

POLICE

1



2

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. Jászberénytől
mintegy 15 km-re, délre fekszik. Szomszédos telepütései: Jánoshida, Tápiógyörgye . Vasúton
a MÁV 82-es számú, Hatvan—Szolnok közötti villaniosított vonalán, közúton a 32-cs főútról
Jánoshida felől érhető cl, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton, valamint a
Tápiószele — Tápiógyörgye — Jászboldogháza közötti úton. Területe: 55, 31 km2. Beiterulete:
157 ha. Állandó népessége 1675 a (KSH 2015. 01. 01.).

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szohiok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2015.
december hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint
készítettem cl.

2015. évre kitűzött célok:

1. Jászboldogbáza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös 6gyelemmel
az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések efleni
eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság
szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és
programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

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

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

—2.-
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Közterületen elkövetett reaisztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2014. évi 8-ról 2015-ben 4-re csökkent.
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BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapj~in

Re~isztrált bűncselekmények alakulása

Regisztrált bűncselekmények száma Júszboldoghúza
településen
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A regisztrált bűncselelmiények 100 ezer lakosra vetített aránya 2014-ben 1313 volt. 2015-ben
ez a mutató 835.

A kiemelt bűncselekmények küzdi emberölést, annak kísérletét halált okozó testi sértést,
önbíráskodást, embercsempészést, rablást, kifosztést nem regisztráltak sem 2014-ben, sem
2015-ben.

Lonások és lakásbetörések számának alakutása

2015-ben a regisztrált lopások száma jelentősen 8-ról l-re csökkent, a lakásbetörések száma
harmadára esett vissza.
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A re2isztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

Egyes kiemek településen
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Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2014. és 2015. tekintetében a
rongálások száma 0, a testi sértések száma szintén 0, 2015-~évben 1 garázdaság történt.

BÚNÜLDöZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

regisztrált

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztráit
bűncselekmények nyomozáseredmányességi mutatóját ás az e~’es kiemelten kezeli
biincselekinények nyonwzáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
mellékietben fogkiltam Össze.

TULA~ON ELLENI SZA.BÁLYSÉRTÉSEK

A tulajdon elleni szabálysértések (értékhatár 2012. április I 5-től: 50 000 Ft.) száma a
Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014-ben 700 volt, 2015-ben ez 593
esetre csökkent. A felderítési mutató 2014-ben 30%, 2015-ben 31,25 százalék volt. Ajelentős
ügyszémcsökkenés metlett is javulást értünk cl.
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Jászboldogházán 2015-ben 2 esetben indított’mk eljárást tulajdon elleni szabálysértés miatt.
Ezek között bolti lopás nem volt.

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, hogy az észlelt forgalomszervezési
hiányosságokat j elezzék parancsnokaiknak.

Jászboldogháza területén 2015-ben 2 regisztrált közlekedési baleset történt, melyből 1 eset 8
napon túl gyógyuló sérüléssel járt, 1 esetben csak anyagi kér keletkezett.

Baleseti okok

A személyi sérüléses baleset bekövetkezésének fő oka a pályaelbagyás volt. Az anyagi káros
baleseteknél szintén előidéző ok a pályaelhagyás, valamint az elsőbbségadás szabályának
megszegése volt az előidéző ok.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre ajövőben is
nagy hangsúlyt fektetütk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenci6t előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedttltk az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve alapján, a Jászság területén
található települések rendőri jelenléttel történő kőzbiztonsági megerősítése érdekében új
útirányterveket dolgoztunk ki a jászsági települések — köztük Jászboldoghciza — ellenőrzésére.
Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén Úgynevezett
gurulószolgálatot terveztünk és hajtotturik végre a településen, amely azt jelenti, hogy két fő
körzeti megbízott minimum 1,5 órában járőrszolgálatot látott el, 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 bűncselekmények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente l-l alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente I alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére ás visszaszorítására.

—6
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Ezen ellenőrzésekbe bevontuk a Felső jászsági körzeti megbízotti csoportot, tehermentesitve a
helyi körzeti megbízottat, valamint fokozva a településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések
A Körzeti Megbízotti Alosztály ifletékességi területén kifejtett tevékenységének ~bb
mutatói:

2014.6v 2015.6v

Közterületre vezényelt létszám (15) 2489 2225

Közterületre vezényelt óraszám 23839 21622

Bilineshasználat (Fő) 213 163

Előállítás (db) 140 158

Elfogás (clb) 48 46

Elővezetés (db) 274 416

Helyszíni bírság (db/összeg) 329 fől 300 fől

6 034 000 Ft 4 0757 000

Szabálysértési Feljelentés (db) 83 67

Tulajdon elleni szabs’(db) 68 8

Bevont okmányok (db) 7 11

Ittas vezető (15) 1 1

Bűnügyi int (db) 331 305

Általános ügyirat (db) 1541 1643

A Fenti adatok tükrözik az ORFK által 2015. februárjában ‚~intézkedési kultúraváltás” néven
bevezetett, a rendőrség megújulását, szolgáltató, segítő je[legének erősítését célzó
iránymutatását, melynek érdekében a rendőr a segítségre szoruló á[lampolgárt segiti, ahol
pedig intézkedni kell, ott a törvény keretei közötti szankciót alkalmazva lép Fel.

Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a településen.

Jászboldogháza községre önálló körzetleirás és útirányterv készült annak érdekében~ hogy a
más szervezeti egységektől érkező rendőrök könnyebben láthassák el szolgálatukat.

A Jászság az illegális bevándorlással 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 szervezésű un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.
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Jászboldogháza körzeti megbízottja 2012. óta teljesít itt szolgálatot. Nem lakik a településen,
azonban ez a szolgálat ellátását nem akadályozza. Nagy figyelmet fordítottunk arra, bogy a
kötelező távolléteiri túl ( oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzések, stb.), teljes
szolgálati idejét a településen töltse, irányítsa az oda vezényelt más rendőri erőket, ismertesse
meg velük a község jellemzőit, bűnügyi helyzetét, segítve ezzel sz önálló szolgálat
ellátásukat,

BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bünmepelőzés

A Jászberényi Rendőrkapitányság Új bünmegelőzési struktúrájában létrehoztak a Megelőzési
és Tanácsarlási Konferenciát, melyen belül minden hónapban Új állomással jelentkezihik a
Jászság egy-egy tetepülésén. Jászboldogházán a Konferenciasorozat flU. állomásaként
indítottuk útjára a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat”, melyhez 2015-ben 47 tő
csatlakozott.

A Megelőzési és Tanácsadási Konferencia VIII. álloniásaként indítottak cl a „Kerékpár
Nyilvántartási Rendszert” a Jászságban, melyhez Jászboldogbáza másodikként csatlakozott. A
településen eddig 110 db kerékpárt ás tulajdonosát regisztráltak.

A Körzeti Megbízott Alosztályon lévő áldozatvédelmi csoport által látogatottak száma
Jászboldogházán 18 Fő, ebből a 2015-ben 14 fő idős személy került bevonásra, összesen 14
kapcsolatfelvételre került sor.

Az „Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” című TÁMOP
pályázat keretében Jászboldogházán 2015-ben 14 fő időskorú személy részére, a biztonságuk
fokozása érdekében 20 db egyszerű biztonságtecbnikai eszközt adtunk át.

2015. február 01. és május 15. közötti időszakban valósítottuk meg a lakott külterületi
részekkel rendelkező települések biztonságának javítását célzó 02/l 6/2014,NBT pályázati
számú „Nem vagy egyedül!” című rendezvénysorozatot. A projekt a Jászság négy,
tanyavilággal is rendelkező településén - Jászboklogháza, Jászágó, Jászfényszaru,
Jászszentandrás - valósult meg: A programsorozat megvalósításához külön együttmiíködési
megállapodás megkötésére került sor a helyi polgárőrségekkel. A pályázati projekt során a a
helyi általános iskolában drog-prevenciós, internet veszélyeire figyelmeztető, valamint
közlekedésbiztonsági órák kerültek megtartásra. Falugyűlés keretében az idősek sérelmére
elkövetett bűncselekményekre hivtiik fel a figyelmet. A helyi lakosok, közülük is kiemelten a
veszélyeztetett 60 év feletti célcsoportba tartozók valamint az üzlettulaj donosok számára
néhány egyszerű ás megfizethető biztonságtecbnikai eszközt is bemutattunk a vagyonvédelmi
előadásunk keretében.

A hideg Idő beköszöntével figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő
embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket a kihűlés elkerülése érdekében.
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Kapitányságunkon az előző évben készített szórólapj ainkat sokszorosítottuk. Ezeken főként a
lopások, betöréses lopások megelőzési lehetőségeire hívtuk fel a lakosság figyelmét,
kiemelten a Halottak Napja, Mindenszentek, karácsonyi, adventi időszak alkalmával. Ezen
szórólapokat e-mailben a 18 település 20 polgárőr egyesülete is megkapta. A Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumok, Konzultációs Fórumok, lakossági fórumok ás a SZEM
mozgalom beindítására szervezett rendezvényeken szórólapot juttattuok cl a lakossághoz,
melyek főként sz idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzésével kapcsolatos
hasznos információkat tartalmazta.

Kapitányságunk Új bűnmegelőzési stratégiájának keretében az áldozattá válás megelőzésére
folyamatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Kiemelten fontosnak tartjuk. hogy a
lakosságnak egyre szélesebb körben, egyre több ismerete legyen a rájuk leselkedő veszélyek
felismerése, megelőzése terén, a sértetti közrehatás csökkentése érdekében hangsúlyozzuk a
lakosság szemléletváltásának szükségességét.

Kihasználtunk minden alkalmat a tájékoztatásra, a lakosság által gyakran látogatott helyekre -

mint például orvosi rendelő, postahivatal, önkormányzat, boltok - figyelemfelhívó
kiadványokat helyeztünk el.

Országos szinten Új drog-prevenciós program indult, melynek keretében Drog-prevenciós
tanácsadói feladatokat lát cl a Jászság összes általános ás középiskolájában a nib. megelőzési
és értékelő előadó. Cél, hogy minden iskolában, igy Jászboldogházán is a nevelőtestület és a
szülők számára tájékoztató előadás kerüljön megtartásra e témakörben.

Gyermek- ős ifiúsá~védelmi tevékenység értékelése

Jászboldogházán a körzeti megbízott az iskolalátogatási időben rendszeresen ellenőrizte a
közterületeket a csellengő általános iskolások inténnényekbe való visszavitele céljából a
22/202. (XlL2l.) OREK utasítás szabályai szerint.

Részt vett az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, ahol a legjellemzőbb problémák kerültek
megvitatásra. A veszélyeztetettség (p1. családon belüli erőszak, iskolán belüli erőszak)
észlelése esetén teendő feladatok gyakorlati kérdéseit beszéltük meg.

Családon belüli erőszak helyzete’ áldozatvédelem

Jászboldogházán nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére,
A kollégák a sértetteknek már sz elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a
büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó
intézményekről. Átadták sz Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját ás felhívták figyelmüket az
áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek sz áldozatsegítő szolgáltatásokról sz őrsökön
elhelyezett plakátokról, valamint az erről szóló szórólapokról is értesülhettek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának
szakembereivel továbbra is jó munkakapesolatot ápolunk.

—S
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Baleset-me~előzési tevék~niysé~

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben
meghatározottak szerint végeztük. Az ellenőrzés helyszíneinek megyálasztásakor tekintettel
voltunk a bekövetkezett balesetek helyszíneire.
A nagyobb üimepekhez kapcsolódóan végrehajtásra került a »Józan Húsvét”, a „Hogy ne
csak a Milculást vegyük észre” ős a »Kék Angyal”elnevezésü akció, melyek a
~gye1emfe1híváson túl alakosság és a rendőrség kapcsolatát is erősítették.

A gyalogosok és kerékpárosok védelme, illetve a balestek számáirnk csökkentése érdekében a
helyi körzeti megbízott és a telepillésre vezényelt rendőri egységek folyamatosan ellenőrizték
a közúti közlekedési jelzőtáblák meglétét, azok állapotát, a közlekedésben részt vevő
járművek, kerékpárok műszaki alkalmasságát, terjesztik az ezzel kapcsolatos felvilágosító
kiadványokat. Több alkalommal végeztünk sebességellenőrzést a település területén.

Az jskola Rendőre” pro~ram értékelése

Aj ászboldogházi körzeti megbízott feladata az „Iskola rendőr” programban történő részvétel,
melynek elsődleges célja a program főként a gyerekek helyes közlekedésre nevelése.

A baleset-megelőzési munkának fontos része sz „Iskola rendőre” program. A tanév elején
elhelyezésre kerültek az iskolarendőr elérhetőségét tartalmazó plakátok, az iskolai előadások
megtartásának dokumentálása sz iskolarendőr naplóban történik.
A tanévlcezdés előtt az iskolarendőr a j ászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét tájékoztatta sz „Iskola rendőre” program folytatásáról.
A tanév megkezdése előtt ős a tanév folyamán sz intémények környékén visszatérően
helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrenclvédelmi, valamint
bűnügyi szempontból. Az „Iskola rendőre” program kapitánysági koordinátora a Jászberényi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleset-megelőzési előadój a~

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott e~yüttműködés értékelésa

A rendőrségi törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek minden évben eleget
teszünk, felkérésre a törvényi keretek között felvilágosítást adunk. Az önkormányzattal
korrekt sz együttműködés{hűc. Az önkormányzati testületi üléseken — egyéb hivatali
elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz. A közbiztonsággal kapcsolatos
felvetett gondokra, problémákra igyekszünk közösen megoldást találni.

A Jászberényi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon 2015. május 13-án Jászboldogháza is
képviseltette magát. 2015. április 02-án Jánosbidán Jászboldogháza, Jánoshida ős Álattyán
községek vonatkozásában tartottunk Konzultációs Fórumot.

—40 —
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Mindkét fórumon interaktív formában kerültek megtárgyalásra a közbiztonságot érintő
aktuális feladatok és problémák.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a polgárőrséggel, a NEFAG Zrt-vel, a helyi vadászokkal,
vízügyi szakemberekkel, egyéb intézményvezetőkkel, egyházi személyekkel.

~gy~ttinukodes az_fl észse gel birósá al

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi mtmkakapcsolatban álhmk. Az
együttműködés kiterjed sz ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő
egyeztetésekre. A birósággai folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések tárgyában. Több
alkalommal kértünk állásfoglalást.

A civil szervezetekkel történő eEvüttműködés értékelése

Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében sz
egyházak képviselőivel az egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászsági
Családsegítő-és Gyermekj6léti Szolgálat Jászberényi Központjával és Területi Szakmai
Központjával, és munkatársaival évek óta jó a kapcsolatunk. Ennek eredményeként a
] elzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen működnek. Jelzörendszeri megbeszélések
alkalmával kerül sor a kapcsolattartásra a védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkat,
családgondozókkal. A Jászság területén működő iskolák és óvadék il3úságvédelmi felelősei a
elzőrendszeri találkozókon túl gyakran kérik szakmai segítségünket egy-egy eset kapcsán. A

helyi médiákkal az előző évekhez hasonlóan folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk, és
tartunk fenn.

A »olűrőr e~yesületeldcel történő e~vüttmüküdés értékelése

A körzeti megbízott és a települési polgárörség között kiváló munkakapcsolat alakult ki, a
polgárőrök minden jelentős rendezvény biztonságos lebonyolításában segítségére voltak a
rendőrségnek. 2015-ben a helyi körzeti megbízott szolgátatainak közel 70%-ában látott cl
közös szolgálatot sz egyesület tagjaival.
A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
figyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik. A polgárőrök aktívan részt vettek az
idöskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a tájékoztatóanyagok lakossághoz
történő eljuttatásában.
Jászboldogházán megrendezett tinnepségeken, nagyobb rendezvényeken — p1. a 2015. május
08. ás május 10. között megrendezett motoros találkozón - a polgárőrök hatékonyan segítettek
a bünmegelőzési, forgaloniszervezési tevékenységben.
Az előző évekhez hasonlóan az ELBIR (Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszer)
rendszerben érkező megelőzési kiadványok minden esetben továbbításra kerültek a polgérőr
egyesület részére.
A 2015-ben két alkalommal tartottunk megbeszélést jászsági polgárőr egyesütetek vezetőivel.

„4 —
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A Jászalsószentgyörgyön megrendezett XXI. Jász Világtalálkozó biztosítási feladatainak
végrehajtásában a jászboldogbázi polgárőrök is részt vettek, melyért ezúton is köszönetemet
fejezem ki.
A Járási Közbiztonság Egyeztető Fónimokra és a Konzultációs Fórumokra a teleptilési
polgárőrségek vezetői is meghívást kaptak minden esetben.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITÚZÉS

Mind a regiszirált bűncselekmények, mind a lakosságot leginkább érintő és irritáló vagyon
eUeni bűncselekmények száma hosszú évek óta alacsony. Jászboldogháza község
közbiztonsági helyzete jónak értékelhető.
A település őnkormányzatával korrekt nunkakapesolatot alakítottunk ki.
A településen a lakosság bevonásával és az aktív polgárőrséggel kialakított jelzőrendszer
segíti az idegen bűnelkövetőkkel szemben folytatott rendőri tevékenységet.

2016-ra vonatkozó főbb felad’ztaink ás cálkitűzéseink:

1. 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 ás programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

2. Az Összes ás egyes regisztrált bűncselekmények számának szinten tartása, a
nyomozáseredmén~esség növelése.

3. Az illegális bevándorlás elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi
kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.

4. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése a
baleset-megelőzési tevékenység és a közúti ellenőrzések fokozásával.

5. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Jogszerű, szakszerű, arányos ás szükséges intézkedések foganatosítása.

6. A „Kerékpár Nyilvántartási Rendszer” bővítése.

7. A „Szomszédok Egymásért Mozgalom” szélesítése.

—‚42—
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Mint minden évben, ezúton is szeretném magam és a személyi állomány nevében
köszönetemet kifejezni a Jászberényi Rendőrkapitányságnak 201 5-ben nyújtott erkölcsi
támogatásukért, mellyel eredményes működésünkböz hozzájárultak.

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

Jászberény, 2016. február 8.

Tisztelettel;

kapitányságvezető

13



Jászboldogháza

2OI0j~öi11 2012. 2013. 2014. 2015.
PorTás: ENYUBS óv óv óv óv óv óv

KIE~LTEN kezelt bűncselekmények

Emberölés O O O O O O
- befejezett szándékos emberölés 0 0 0 0 0 0
- emberölés kísérlete I O O O O O O
Testisértés 1 2 2 2 0 0
- súlyos testi sértés 0 1 2 0 0
- halált okozó súlyos testi sértés O O 0 0 0 1 0
Kiskorú veszélyeztetése 3 3 1 J 0 1 0
Embercsempészés O O O O O O
Garázdaság 0 3 2 0 0
Önbíráskodás O O O O O O
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás ‘3 0 0 0 0
tekintetében)
Lopás 19 8 20 4 9 9
- személygépkocsi iopás 0 0 0 0 0 0
- zárt gépjármű feltörés 0 0 0 0 0 0
-lakásbetörés 1 0 0 1 2 3
Rablás 0 0 0 0 0 0
Kifoszlás O O O O O O
Zsarolás 0 0 0 1 0 0
Rongálás 0 1 4 0 0 0
Orgazdaság 0 0 0 0 0 0
Jármű Önkényes elvétele I O O 0 0 0
Összesen a I(~I’~LT kategáriában: 24 17 29 7 10 10
Köztertileten elkövetett bűncselekmények; 14 6 13 3 8 4
Összes bűncselekmény; 31 30 37 16 23 14

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan:

Rendőri eljárásban re~isztrált befejezett nyomozósok eredményessége
Összes bűncselekmény 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen 1958 1732
Eredménytelen nyomozások összesen 1452 1249
Eredniényes és eredménytelen nyotnozások Összesen 3410 2981
Nyornozíseredményességi mutató (%) 57,4 58,1

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyoniozások eredményessége a kőzterületen elkövetett
bíincselekményekre

Közter~i1eten elkövetett bűncselekmények 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 430 400
Eredménytelen nyornozások összesen 164 131
Eredményes és eredinénytelennyomozások Összesen 594 531
Nyornozáseredményességi mutató (%) 72,4 75,3



Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a kiemelten kezelt
bűncselekményekre

Emberölés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) -

Befejezett szándékos emberölés 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen O
Eredménytelen nyomozások Összesen O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O
NyGmozáseredményességi mutató (%)

O
O
O

Emberölés kísérlete 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nvomozáseredménvességi mutató (%)

Testi sértés 2014 2015
Eredményes nyotnozások Összesen 105 106
Eredménytelen nyomozások összesen 36 34
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 141 140
Nyomozáseredményességi mutató (%) 74,5 75,7

Testi sértés-. súlyos 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen 29 37
Eredménytelen nyomozások összesen 21 19
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 50 56
Nyomozáseredményességi mutató (%) 58 66,1

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások Összesen 0 0
Eredményes ás eredménytelen nyornozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%)

Kiskorú veszélyeztetése 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 45 36
Eredménytelen nyomozások Összesen 25 23
Eredményes ás eredménytelen nyoniozások összesen ‘70 59
Nyomozáseredményességi mutató (%) 64,3 61
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Enibercsempészés 2014 2015
Eredményes nyoinozások összesen O 0
Eredménytelen nyomozások ö55725Cn O O
Eredményes ős eredménytelen nyoniozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Garázdaság 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 190 219
Eredménytelen nyomozások összesen 104 90
Eredményes ős eredménytelen nyomozások összesen 294 299
Nyoniozáseredményessé~ mutató (%) 64,6 70,9

Önbíráskodás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 8 5
Eredménytelen nyomozások összesen 4 2
Eredményes ás eredménytekn nyomozások összesen 12 7
Nvomozáseredméuyességi mutató (%) 66,7 71,4

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében) 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 6 2
Eredménytelen nyomozások összesen 2 0
Eredményes ős eredménytelen nyomozások összesen 8 2
Nyomozáseredményessé~l mutató (%) 75 104)

Lapis 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 386 335
Eredménytelen nyomozások összesen 929 858
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1315 1193
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 29,4 28,1

Lakásbetörés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 99 82
Eredménytelen nyomozások összesen 244 247
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 343 329
Nyomozáseredményességi mutató (%) 28,9 24,9

Személygépkocsi lopás 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen O
Eredménytelen nyomozások összesen ? 2
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 7 3
Nyoniozáseredményességi mutató (%) 1) 33,3
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Zárt gépjármű feltörés 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen 0 3
Eredménytelen nyomozások összesen 18 11
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 18 14
Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 21,4

Rablás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 2 8
Eredménytelen nyomoz<ísok Összesen 5 1
Eredményes és eredményte[en nyomozások összesen 7 9
Nyomozáseredményességi mutató (%) 284 88,9

Kirosztás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 4 4
Eredménytelen nyomozások Összesen 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 5
Nyoniozáseredményesséai mutató (%) 66,7 80

Zsarolás 2014 2015
Eredményes nyornozások Összesen 2 4
Eredménytelen nyomozások Összesen 1 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 6
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 66,7

Rongálás 2814 2015
Eredményes nyomozások összesen 10 18
Eredménytelen nyomozások összesen 27 28
Eredményes és eredménytelen nyotuozások Összesen 37 46
Nyomozáseredntényességi mutató (%) 27 39,1

Orgazdaság 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 4 6
Eredménytelen nyomozások összesen 4 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 6
Nyoxuozáseredményességi mutató (%) 50 100

Jármű önkényes elvétele 2014 2015
Eredményes nyornozások Összesen 5 7
Eredménytelen nyomozások Összesen 2 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 7 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 71,4 87,5

-
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A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JÁSZBOLDOGIIÁZA

TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként működik a
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK), valamint az irányítása alá tartozó Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP). A szervezet sikeresen teljesítette az adott időszakban 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 83500 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 és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

A beszámolóban szereplő időszakban a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel
való együttműködése megfelelő és kielégítő volt.
Jó kapcsolatot sikerült kialakítani a főbb társzervekkel - Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászsági
Mentőállomások -‚ valamint az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, járási hivatalokkal,
oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi és megyei
fenntartású intézményekkel, vízügyi szervekkel, népegészségügyi hivatallal, fdldhivatallal és ennek
köszönhetően az együttes munkavégzés folyamatos. A Jászberényi I-ITP együttműködési
megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és Jászárokszállási Onkormányzati
Tűzoltóparancsnoksággal (ÖTP), valamint a működési területéhez tartozó önkéntes tűzoltó
egyesületekkel.

Tú’zoltás, műszaki 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. Az elmúlt időszak átlagosnak mondható a beavatkozások tükrében. A
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működési területünkön a hivatásos tűzoltóság 297, az önkormányzati tűzoltóságok 150 esetben
avatkoztak be. A vizsgált időszakban kiemelkedő esemény nem volt, mely nagyobb erők eszközök
bevonását tette volna szükségessé.
A beavatkozásokat a Jászságban működő két önkormányzati tűzoltóparancsnokságok elsődleges
műveleti körzetükön belül az esetek túlnyomó részében önállóan, de szakmai indokok alapján a
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával végezték.

Az Electrolux Lehel Kft-nél alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik.
Jelentős az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, 11 önkéntes tűzoltó egyesülettelkötött
együttműködési megállapodást (II-es és 111-as kategória) a Jászberényi és Gyöngyösi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra a Kirendeltség illetékességi területén található egyesületek
pályáztak. A megpályázott szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat, üzemeltetési
költségek pozitív elbírálásban részesültek.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását követően megfelelő szinten
biztosítja a hivatali és készenléti szolgálat elhelyezését.

A 2015-ös évben Jászberény Város Önkormányzatának támogatásával több nagy értékű szakmai
berendezés és felszerelés került beszerzésre és átadásra, amelyekkel a légzésvédelem, a műszerpark,
emelőpárnák, mentőkötelek amortizációs minőségi cseréjét biztosítottuk.

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2015. I. félévében is megrendezésre
került Jászberényben.

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) figyelembevételével elvégezte. A kockázati típusok további elemzését, értékelését
követően a települések besorolásában 18 település közül 17 település „11”, 1 település a „111”
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.
Az osztályba sorolás módosítására a települések polgármesterei nem tettek javaslatot.

Áttekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is. A befogadásra kijelölt
intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai iránymutatásával és
segítségével befejeződött. 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, valamint a most megalakított 6 települési önkéntes mentöcsoportok
összesített létszáma 2.213 tó.

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 Onkéntes
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Mentőesoport 47 fZ5 részvételével, a Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 35 fővel alakult meg.
Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-25-én végrehajtott nemzeti
minősítő gyakorlaton. A települési önkéntes mentőcsoportok 70 fővel alakultak meg, és a minősítő
gyakorlatok is lezajlottak 2015. október-november hónapokban.

Felkészítésben a tárgyidőszakban a települési köteles polgári védelmi szervezetek állományából 949
fő részesült.
A pv. szervezetek riasztási gyakorlata a kirendeltség munkatervében rögzítetteknek megfelelően
évente 6 településen került végrehajtásra.

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, továbbá a tanulóifjúság rendszeres veszélyhelyzeti
feUcészítésével valósult meg.
2014. és 2015. évek szeptemberében Jászberény Város fóterén 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.
Lakosságfe]készítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a
pedagógusok, a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben.

Kirendeltség szakmai irányításával a HTP a jászberényi tűzoltólaktanyában havi 5 alkalommal tart
felkészítő foglalkozásokat a közösségi szolgálatra jelentkezett diákok számára.

A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos az illetékességi területhez tartozó településeken és
kockázati helyszíneken. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kirendeltség illetékességi
területére telepített lakossági riasztó eszközök karbantartására, javítására kiemelt figyelmet
fordítottak a települési önkormányzatok. Az ellenőrzések eredményeként 9 db sziréna került
megjavításra, valamint 3 darab leszerelésre.
A belterületi vízelvezetők rendszerek karbantartottságában szintén pozitív elmozdulás tapasztalható,
jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban Jászkiséren, Jászberényben,
Jászalsószentgyörgyön és Jászárokszálláson.

Jászberény Járásban kinevezettként, Jászapáti Járásban megbízással látja cl feladatát a
katasztrófavédelmi megbízott. A tárgyidőszakban a Jászberényi Járásban tevékenykedő
katasztrófavédelmi megbízott személyében történt változás.
A katasztrófavédelmi megbízott lakossággal való kapcsolattartásának egyik módja a 2014. évben
bevezetett fogadóóra, melyet Jászberényi Járásban minden hónap első hétfójén 14-16 óra között a
Jászberény Hivatásos Tűzoltóság épületében tart. Ide várja a katasztrófavédelmi megbízott az
érdeklődő Jászboldogházai lakosokat is.

Az illetékességi területünkböz tartozó II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
kinevezésre került a közbiztonsági referens, valamint a helyettesítését ellátó személy is. A 2014.
évben 3 fő, 2015-ben szintén 3 fó megbízott személyében történt változás, felkészítésük, valamint
vizsgáztatásuk — a jogszabályban foglaltaknak megfelelően- a tárgyévben végrehajtásra került.
A 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
Katasztrófavédelrni Kirendeltség a HTP bevonásával negyedévente értekezletet tart a közbiztonsági
referensek részére.



Iparbiztonsági szakterület

A kirendeltség által ellátott iparbiztonsági feladatok: a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, valamint a kritikusinüastruktúra-védelem.

A kirendeltség a HTP bevonásával a tárgyi időszakban heti egy ADR közúti ellenőrzést tartott a 31-
es és a 32-es föutak mentén. Részt vettünk több megyét is érintő közúti ellenőrzésen, valamint a
veszélyes áruszállítási szokások feltérképezésére tartottunk hajnali és 24 órás ellenőrzést is. Ebben
az évben 47 ADR közúti és 43 ADR telephelyi, valamint 9 RID vasúti és 3 RiD telephelyi
ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzések során 550 közúti járművet ellenőriztünk le melyből 70
tartozott ADR hatálya alá. Az ellenőrzéseken bírság nem került kiszabásra.
A kirendeltség illetékességi területén rendező pályaudvar nem található, csak egy helyen lehet
vasúti telephelyi ellenőrzést lefolytatni. Az előbbiek alapján Szolnokon tartottunk vasúti és vasúti
telephelyi ellenőrzéseket.
A kirendeltség illetékességi területén található veszélyes üzemek száma 4-re csökkent. Jászapátiban
a Centrum Jászapáti KIt. Agrocentrum áruháza, valamint a Jászapáti 2000. Mg. Zrt. biogáz üzeme
minősül küszöbérték alatti veszélyes üzenmek. Jászberényben pedig az Electrolux Lehel Kit,
valamint a Jász Plasztik Kit, akkumulátor üzeme tartozott a küszöbérték alatti veszélyes üzemek
körébe.

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

A tárgyi időszakban havonta 2 alkalommal végeztünk a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemeknél üzemazonosítási eljárást. Az üzema.zonosítások 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 fehiiértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos volt. A tárgyi
időszakban lejáró szerződések újrakötésre kerültek. A szükségellátásra vonatkozó terveket
módosítani nem kellett. Ideiglenes kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sor.

Hatósági tevéken~ég

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 vízügyijogkörök.

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 összefl]ggő 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 az elmúlt közel két 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 tűzvédehni helyzet.

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen
teljesítette feladatait A beszámoló időszakában a Jászság területén katasztrófaveszély és
veszélyhelyzet kihirdetésére new került sor, kiemelkedő tűzeset, iparbiztonság területén baleset
new 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, 2016. február 22.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok
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Jászboldopháza

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Év Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása

2015. összesen: 3 2 1 3

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 1Z5. A szervezet felkészítése
megtörtént.

Vis maior
A település 2015. évben vis major igényt nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
A Jászberényi Járás Onkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg. A mentőcsoport
sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi a 32-
es és 31-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 ás üzemazonosítási szemlét folytatunk le. Leellenőriztük a
településen található növény védőszer és műtrágya forgalmazókat.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen (gazdasági
társaságok, közintézmények) 25 létesítmény szerepel, amelyek katasztró favédelmi szempontból
jelentősek.

Kapcsolattartás ..

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település Onkormányzatával, vezetőivel, a
polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi polgárőrséggel
megfelelő, magas színvonalú.



Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2015. évi tevékenységének

értékelése

Jelentem a Kirendeltség Vezető Úrnak, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a
szakmai felügyelete és irányítása alá tartozó Jászboldogháza Község Onkéntes Tűzoltó Egyesület
2015. évi értékelését a 3/2013. BM OKF Főigazgatói utasítás alapján elkészítette. Az alábbiakban

részletezett értékelő alapján az egyesület tevékenységét

„MEGFELELŐRE”
értékelem.

Képzésük:Az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszeren belül az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a Tűzoltó-parancsnokság által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt,
ahol életszerű szituációkban a tűzoltási, műszaki mentési szakfeladatokat gyakorolják.

Az önkéntes egyesület tagjai 2015. év folyamán kettő alkalommal vettek részt szakmai értekezleten.

Szakfeladata:

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
illetékességi területén belül végzi tevékenységét.

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2015. évben 3 esetben avatkozott be káreseteknél
a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság irányításával. A beavatkozások során a
felszámolásban résztvevők részéről személyi sérülés nem történt. A szakfelszerelésekben
káresetekkel összeMggésben sérülés nem történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai irányítása és felügyelete mellett tűzoltási,
szakfeladatot látnak el. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai irányítása mellett
iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vehetnek részt.

Felügyeletük, ellenőrzésük:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság hat esetben tartott szakfelügyeleti ellenőrzést
Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, melyek megállapításai rögzítésre kerültek az
ellenőrzést végrehajtók által. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a JNSZ MKI átfogó
ellenőrzést tartott, mely megállapításokat összefoglaló jelentés tartalmazza. Azonnali intézkedést
igénylő hiányosság az ellenőrzések során nem merült fel. ..

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az Onkéntes
Tűzoltó Egyesületek szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek
meglétét és alkalmasságát, az állomány tűz elleni védekezésre és műszaki mentésre való
felkészültségének helyzetét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a
költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások felhasználását.

Együttműködési Megállapodás: ..

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület
az együttműködési megállapodást felülvizsgálta, majd a mellékleteket aktualizálta. A
megállapodásban az ÖTE vállalta, a Jászboldogháza település illetékességi területén történő
káresetekhez a vonulást.
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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 a sziréna és kék lámpa használata. A szaktevékenységet vállalt egyesületi tagok
rendelkeznek az előírt képesítésekkel.

Pályázat: ..

A Jászboldogháza Onkéntes 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:

Kedvezményezett a szabályszerűen benyújtott nyertes púlyázata alapján 313.000 Ft
támouatásban részesül az alábbiak szerint:

a) Kötelező gépjármű I~lelősségbiztositásra és hatósági műszaki vizsga díjra 95.000 Ft
b) Gépjármű. tűzoltó technika alkatrész, tartozék költségre 90.000 Ft
c) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat költségre 128.000 Ft
Kedvezménvezett szabályszerűen benyújtott nyertes pálvúzata alapján a Fötúmogató által
200.000 Ft értékben 1 (lb hordozható számítógép konűgurúció (a továbbiakban: eszköz)
támogatásban részesül.
Kedvezménezett által szabályszerűen benyújtott nyertes pályázat alapján a Fötámogató
által 234.685 Ft értékben

Színi. e~ niomnolduli .cczkfeR:ert’/csck
1 db állványeső 213 78.594 Ft értékben
I db tZildalatti tűzesapkules 13.736 Ft értékben
I db tZildfeletti tűzesapkules 6.934 Ft értékben
I dh kombinált sugáreső Tajlbn Profl “C’ 77.029 Ft értékben
2 (lb nyomótömlő ‘‘C 35.09$ Ft értékben
1 (lb tüske készlet 8.734 Ft értékben

Ktzí%zC,~C’~fl?Qk CS Ct.~Vt’hfC&CrCICVCk

I db kézi balta tokkal 14.560 Ft értékben

(a továbbiakban: eszköz;ök) támogatásban részesül.

Éves, ininősítőgyakorlat:

Az éves minősítő gyakorlat az ELECTROLUX Lehel Kit Kil tízemeletes toronyházában megtartott
~ist gyakorlat keretében valósult meg Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület hat fővel és saját
gépjárműfecskendővel vett részt a minősítő gyakorlaton, amelyet a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tartott meg. A gyakorlat az
értékelés során megfelelt minősítést kapott. A tűzoltási feladatok között szerepelt egy épület
helyiségben keletkezett tűz oltása, veszélyes anyag eltávolítása 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, 2016. január 25.
Készítette:

Szabó Szabolcs Gábor tű. őrnagy
parancsnok
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kotosztrófovédelmi Igazgatóság
Jászberényi Kotasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség-vezető

H-Si 00 Jászberény, Jákóhalm~ üt 11/a. i~: 510] Jászberény, ~f,: 3
Tel: (36-57) .412-388 Fax: (36.57) 407-497 e-mail: jaszbereny.kk@kalved.gav.hu
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Jászberényi HTP 2015. évi vonulási adatai

Jászberényi HTP

2015. évi vonulási adatai

Tűzeset Műszaki Szándékosan Utólagos jelzés Téves jelzés Összes vonulás
mentés megtévesztő jelzés

199 98 5 7 90 297

Jászberényi HTP vonulási adatai a beavatkozás módja szerint

Jászárokszállás ÖTP 2015. évi vonulási adatai

Jászárol’szállási ÖTP

2015. évi vonulási adatai

Tűzeset Műszaki Szándékosan Utólagos jelzés Téves jelzés Összes vonulás
mentés megtévesztő jelzés

36 35 0 1 7 71

D
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JászárokszáHás ÖTP 2015. évi vonulási adatai a beavatkozás módja szerint

Jászkiséri ÖTP 2015. évi vonulási adatai

Jászkiséri ÖTP

2015. évi vonulási adatai

Tűzeset ‚ Műszaki Szándékosan Utólagos jelzés Téves jelzés Összes vonulás
mentés megtévesztő jelzés

46 33 5 1 7 79
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Lakosságvéd&m~ ellenőrzések száma
E~2013. 2014. 2015
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A Kirendeltség illetékességi területén azonosított belvízi kockázati
helyszmnek (db)

azonosított belvízi kockázati helyszín
~TeIep ülés (db)

7 2

Alattyán 3

Jásza!sószentgyörgy 5

Jászapáti 5

Jászárokszállás 3

Jászberény g

Jászboldogháza 2

Jászfelsőszentgyörgy 3

Jászjákóhalma 2

Jászkisér 6

Jászladány 5

Jászszentandrás 1

Jászivány 1

Jásztelek 5

Pusztamonostor 1

Összesen: 50
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Iparbiztonsági ellenőrzések száma

I parMztonsági e[fenőrzések SZ~F112

43 47
-__4 43~’

4533 t~~i
L

phi] 9 19
r~ 3 2 1 ‘~‘ij

p 2z~ ~

0 ~‘ ~ 1_r_7 2’~7~_q~r 0 ~
452— Á~~7 7 ≠~‘7 P erzr ~r~y

E[[e~iő rzött j~ríi~ űvek sz~nia

292

555

458

Os’: jármú

8~ 70

ADR jelölt

0

202

113

RID vagc;n

~k’
‘~‘ :~‘

‚ 4 ‚
~

V?~

5
5 “~r~i

(—‚
RID vasúti

ADR telephelyi

9-

r:2013 :2014 r 2015

Ellenőrzött járművei száma

41

~2013 2014 2015
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Integrált hatósági tevékenység

Iparbiztonság

Piacfelügyelet

Polgári védelem

Túzvédelem

Vízügy

Hatósági ügyek száma ügytípusonként

Ügyek száma - ügytípusunként

867
Közérdekű bejelentések

721

Hatósági ügyek

~ Szakhatósági ügyek

Egyéb ügyek

Tűzvizsgálat

Tűzvédelnil bírság (db)

Integrált hatósági tevékenység
471

381

310 308

83 70

301

110 110

20

693

mis
~66

226
fl 89

uo!iiio ~tos 101

iL? 41 ~ t
2012 2013 2014 2015
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Kéményügyek száma

Szakmai és felügyeleti ellenőrzések összetétele

2012 2013 2014 2015

— 33—
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Érkezett iratok száma

Érkezett katok

Keletkezett ügyiratok száma

Kektkezett ügyűratok

2012 2013 2014 2015

[ 20122013 2014 2015

.— 331—
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Média megjelenések száma

Médiamegjehenés

—



Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

4. napirend

Összesített Közbeszerzési terv
2016.

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

tárgya: tervezett eljárás fajtája
időpontj a

Jászboldogháza, 2016. március 16.to

Szűcs Lajos
polgármester



Tiszteli Polgármester Ass7on’Ur!

A Jásesági Családsegito es Gyermekjóléti S7olgálM jelenleg az önkormányzatok tulajdoná
ban lévő ingatlanokbaniingatlanrészekben bi/Lo~iIja a feladatellátást. nielvnek alapja több
ségében az önkormányzatok és a Jás?%ági Család’.egítö és Gyermekjóléti Szolgálat intéz
mény között. 2014. évben megkötött has,onkőlesön s”erzodések.

A 2016. évi költségvetés alapján a települébek át”allalják a Jászsági Családsegítő és Gyer
mek jóléti Szoluálat intézmény területi irodáitu K feni tarlási költségeit. Rhhez szükséges a
haszonkölcsön szerzödések módosítása. mel) a? önkormányzatok képviselő-testületének
jóváhagyó határozatával válik érvényesse. ezért szükséges annak megtárgvalása. mehet
javaslunk 2016. március hónapban megtenni.

Kérerti az. Önkoriiián~ ‚at Kép’ iselő-testületét, hogy a mellékelt előterjesztést tárgyalja
meg. és a hat~rozati ja’ aslatot at előterjesztésnek megfelelően 5,1’ e%ketljen elfogadni!

jás7laclánv. 20! 6. február 25.

Lovász Imre
jegyző

C 5 .

JáS7,lU(I(i!Z~’

f\’ug;’kiizségi Öni’orn;ánvzat

Jegj’zóje

Üg’ iratszúm: /2016.

Üe’ inL&ö: t3erkÓ iaIrnsnL
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HATÁROZATI JAVASLAT

....12016.(..) sz Önkormányzat Képviselő-testülete határozata
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés
módosításának elfogadásáról

1. A Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal között Haszonkölesön Szerződést Módosító
Szerződés tervezetet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

2 Önkormányzat felhatalmazza polgánnestert,
a Haszonkölcsön szerződést aláírására.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: polgármester

Erről értesülnek;
I Onkormányzat Képviselő-testülete
2. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladány, Hősök tere 6.
3. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény

l/l



HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS

(TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

Mely szerződés létrejött egyrészről Önkormányzat (székhelye: ‚ adószáma: ‚

törzsszáma: ‚ képviseli: ) mint Kölcsönadó (továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 5100 Jászberény,
Ferencesek tere 3/a., adószárna: 15760353-1-16, törzsszáma: 760357, képviseli: Baginé
Gavaldik Lívia, intézmény-vezető) mint Kölcsönvevő (továbbiakban: Kölcsönvevő) között az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Kölcsönadó a tulajdonát képező szám (hrsz: ) alatt található m2
alapterületű épület ingatlant / ingatlan helyiségé(i)t (melynek együttes alapterülete:

m2, illetve mely az épület ingatlan alapterületének %-át teszi ki), valamint az
azokban található, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
meghatározott tárgyi eszközöket ezennel a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
fenntartásában biztosított családsegítés és gyennekjó léti szolgáltatás fennállásának idejére
szólóan, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás biztosításához ingyenesen
Kölcsönvevő használatába adja, Kölcsönvevő pedig azokat használatba veszi.

2. A Kölcsönvevő az 1. pontban meghatározott ingatlan(rész)t és annak helyiségeit,
valamint tárgyi eszközöket a szerződés megszűnésekor köteles a Kölcsönadónak visszaadni.

3. Az 1. pontban meghatározott épület ingatlan (rész) és annak helyiségei, valamint
tárgyi eszközök átadás-átvételéről az 1. sz. melléklet szerint jegyzőkönyv készül.

4. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye.

5. A jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban meghatározott
ingatlan(rész) és annak helyiségei fenntartásának költségei a Kölcsönadót terhelik.

6. Az 1. pontban meghatározott ingatlan(rész) és annak helyiségei rendeltetésszerű
használatával összeMggő karbantartás, javítás, állagmegóvás és felújítás költségei a
Kölcsönadót terhelik.

7. Kölcsönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) és annak helyiségei, valamint tárgyi eszközök visszaadását
bármikor felajánlhatja, Kölcsönadó azok visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.
Kölcsönvevő az 1. pontban meghatározott ingatlan (rész)t és annak helyiségeit, valamint
tárgyi eszközöket köteles az 1. melléklet szerinti jegyzőkönyvnek megfelelő állapotban
visszaadni.

8. Kölcsönadó engedélyezi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) egy részét és az ahhoz tartozó tárgyi eszközöket, a Kölcsönvevő
legfeljebb a jelen haszonkölcsön szerződés időtartamával megegyező időre, harmadik
személy használatába adja. A harmadik személy által a hasznMatért fizetendő
ellenszolgáltatás a Kölcsönvevőt illeti meg. Az ellenszolgáltatást a Kölcsönvevő teljes
egészében az alapfeladat-ellátás teljesítésére köteles fordítani. A harmadik személyért a
Kölcsönvevő úgy felel, mintha a saját használata állna fenn. A harmadik személy által a
használat során okozott kárért a Kölcsönvevőt terheli kártérítési felelősség a Kölcsönadó felé.

—~—



9. A haszonkölcsön megszűnik:
. felmondással, illetve a jelen szerződés tárgyát képező 1. pontban meghatározott
ingatlan és annak helyiségei, valamint tárgyi eszközök visszaadásával,
‘ Kölcsönvevő jogutód nélküli megszűnésével,
• azonnali hatályú felmondással.

10. Jelen szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben:
‘ a haszonkölcsön Célja lehetetlenné vált,
• Kölesönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) vagy annak helyiségei, valamint tárgyi eszköz
valamelyikét rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja,
. Kölesönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) vagy annak helyiségeit, valamint tárgyi eszköz
valamelyikét a kölesönadó engedélye nélkül más személynek használatába adja,
. fennáll annak veszélye, hogy Kölesönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés
tárgyát képező 1. pontban meghatározott ingatlan(rész) vagy annak helyiségei,
valamint tárgyi eszköz valamelyikét nem fogja épségben visszaadni.

11. A jelen haszonkölcsön szerződés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
fenntartásában biztosított családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás fennállásának idejére
szólóan jön létre.

12. Szerződő felek a közöttük a jelen szerződés tárgyát képező I. pontban meghatározott
ingatlan(rész) és tárgyi eszközökre szólóan létrejött haszonkölesön szerződésüket a jelen
szerződéssel a Ptk. 6:191. ~-a alapján közös megegyezéssel 2016. január 1. napjával
módosítják.

13. A jelen módosító szerződéssel a közöttük 2016. január 1-ig fennállott haszonkölcsön
szerződésük korábbi rendelkezéseit hatályon kívül helyezik, helyükbe a jelen módosító
szerződés rendelkezéseit léptetik hatályba.

14. Az 1. számú melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

15. A jelen szerződés Kölesönadó képviselő-testületének jóváhagyó határozatával és
Kölcsönvevő képviselőjének a fenntartó által adott aláírásra vonatkozó meghatalmazással
válik érvényessé.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
3 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Jászberény Kelt

Jászsági Családsegítő és Önkormányzat
Gyermekjóléti Szolgálat képvise1i~ ‚ polgármester

képviseli: Baginé Gavaldik Lívia,
intézményvezető
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