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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2018. április 25-én, szerdán délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Küzségliáza Tanácskozó terme (emeleten)

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló Jászboldogbáza település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
javítására tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Jászberényi Rendőrkapitányság
Vezetője Írásban, szóban

2. Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett
Jászboldogháza települést érintő tevékenységéről
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tű. alezredes parancsnok — Írásban, szóban

3. Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának
megtárgyalására
Előadó: Vadkerti Tivadar - Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. elnöke Írásban

Szűcs Lajos polgármester szóban

4. Előterjesztés a települési önkormányzat rendkÍvüli önkormányzati támogatására vonatkozó
2018. évi igény benyújtására

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban, Szűcs Lajos polgármester - szóban

5. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása belterületi
utak felúj ításához pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

6. Előterjesztés a „Jászboldogháza Községért” kitüntetés és a „Jászboldogháza
Díszpolgár&’ kitüntető cím adományozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

7. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
- Strandflirdőhöz kapcsolódó tó hasznosítása
- Rákóczi Szövetség kérelme
- Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása

Jászboldogháza, 2018. április 18.

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek Írásos dokumentuma megtalálható a
www.iaszboldo ghaza.hu honlapon.
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JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Jászberényi Rendőrkapitányság

Beszámoló

Jászboldogháza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről

2017.
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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.

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területe kb. 1200 négyzetkilométer, nagyobb a
Szolnoki Városi Rendőrkapitányságénál. Az illetékességi területén 18 település, 5 város és 13
község található 85.000 fő össziakossággal. A rendőrkapitányság illetékességi területén két
járást alakítottak ki, a jászapáti székhelyű Jászapáti Járást és a jászberényi székhelyű
Jászberényi Járást 9-9 településsel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2017. július 1-i hatállyal
személyemet nevezte ki a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének, 2016. szeptember 1-
től megbízással láttam el vezetői feladatokat.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaterve alapján 2018.
április havi testületi ülésére tűzte ki a település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámoló megtárgyalását.

Jászboldogháza település a Jászberényi Járáshoz tartozik. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytől kb. 15 km-re, délre fekszik.
Szomszédos települések: Jánoshida (kb. 5 km), Tápiógyörgye (kb. 8 km).

Vasúton a MÁV 82-es számú, Hatvan—Szolnok közötti villamosított vonalán érhető el.
Vasútállomása a Jászboldogháza—Jánosbida nevet viseli. Közúton a 32-es főútról Jánoshida
felől érhető el, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti ún. Imrédy mellékúton.
Megközelíthető még a Tápiószele (311-es fZ5út) - Tápiógyörgye—Jászboldogháza közötti úton.
Területe: 55, 31 km2. Belterülete: 157 ha. Allandó népessége 1675 tő (KSH 2015. 01. 01.)

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által 2018.
február hónapban kiközölt Országos Rendőr-fókapitánysági szempontrendszer szerint
készítettem el és ez alapján terjesztem azt a Tisztelt Képviselő Testület elé.

2017. évre kitűzött célok:

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 és programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.
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2. Az Összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség növelése.

3. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a kockázatelemzésen
alapuló helyi 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 és szükséges intézkedések foganatosítása.

BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján

Repisztrált bűncselekmények alakulása

forrás:ENYŰBS

2017-ben Jászboldogháza településen 15db bűncselekmény került regisztrálásra, mintegy
40%-al csökkent a 2016-os

Közterületen elkövetett repisztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett és vádemeléssel zárult bűncselekmények száma 2017-ben 8db,

RegLsztrált bűncselekmények száma Júszboldogháza
településen

25

20

15

10

2016. óv 2017. óv

25db-hoz viszonyítva.

2016-ban 12db volt.
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A repisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya! kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

99~29_2±~9 ~ ~ 9 00

Forrás: ENYÜBS

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített arányában előző évhez viszonyítva
jelentős javulás tapasztalható 1492-ről 2017-ben 895-re csökkent.

A kiemelt bűncselekmények közül emberölést, am~ak kísérletét, halált okozó testi sértést,
önbíráskodást, embercsempészést, rablást, kifosztást, nem regisztráltak sem 2016-ban, sem
2017-ben.

Lopások és lakásbetörések számának alakulása

A 2017-ben a regisztrált lopások száma jelentősen 4-ről 1-re, mintegy 75%-al csökkent,
lakásbetörés a településen nem került regisztrálásra.
Ugyanakkor emelkedett a rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója is ebben a
bűncselekményi kategóriában 27.8%-ról, 42,5%-ra, ami az elmúlt évek legjobb eredménye.

Egyes kiemelt

H
bűncselekmények alakulása Jászboldogháza településen
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Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2017. és 2016. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, a testi sértések száma 2017-ben összességében 2-ről O-ra csökkent,
garázdaság 4-ről 0-ra csökkent.
A Jászberényi Rendőrkapitányság
nyomozáseredményessége 72,2%,
nyomozáseredményessége 73,5%, míg

BŰNÜLDÖZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

A nyom ozáseredményességi in utató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyom ozáseredményességi mutatóját és az egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyonwzáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
in ellékletben foglaltam össze.

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

Garázdaság. testi sértés. rongálás bűncselekmények számának alakulása
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eljárásában 2017-ben regisztrált testi sértések
a regisztrált garázdaság bűncselekmény

a rongálások nyomozáseredményessége 43,8%.
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2017. év adatai
- indított ügy: 1 db: - 1 tulajdon elleni szabálysértés: jogtalan elsajátítás
- tulajdon elleni szabálysértésekben a felderítési mutató: nem volt felderített ügy
- szabálysértési őrizetbe vétel: nem volt
- befejezések megoszlása: nem volt befejezett ügy

2016. év adatai
- indított ügy: 5 db: - 5 tulajdon elleni szabálysértés: 4 lopás, I csalás
- tulajdon elleni szabálysértésekben a felderítési mutató:

- Összesen: 40 %
- bolti lopás: 100 %
- bolti lopáson kívül egyéb lopás: 33,33 %
- lopáson kívül egyéb tulajdon elleni szabálysértés: nem volt ilyen felderítés

- szabálysértési őrizetbe vétel: nem volt
- befejezések megoszlása: 7 db befejezett ügy: -4 bíróságra küldés

-3 megszüntetés

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 forgaloniszervezési
hiányosságokat jelezzék parancsnokaiknak.

Jászboldogháza közigazgatási területén 2017. évben 2 regisztrált közlekedési baleset történt,
melyből — sebesség nem megfelelő alkalmazása miatti pályaelhagyás — 1 eset 8 napon belül
gyógyuló sérüléssel járt, 1 alkalommal szabálytalan hátramenet miatt történt baleset során
csak anyagi kár keletkezett. Az anyagi kárral járó baleset oka az ittas gépjárművezetés volt.

2016-ban 2 közúti közlekedési baleset történt, 1 ittasan okozott baleset, mely 8 napon belül
gyógyuló sérülést eredményezett, illetve 1 eset, mely során súlyos sérülés keletkezett.

Közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében előírt feladatok végrehajtása során
Jászboldogháza területét érhitően heti I kétheti gyakorisággal hajtottunk végre ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések során villogók, láthatósági mellények kiosztására is sor került.

Ezen kívül a hagyományosan megrendezésre kerülő — korábbi tapasztalatok alapján jelentős
közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő — motoros találkozó időszakában koncentrált
közlekedésrendészeti ellenőrzésekre, azon belül az ún. Finn módszeres ittasság ellenőrzésre is
sor került. Ugyancsak kiemelten került ellenőrzésre a nagy tömeget vonzó Hagyományok
Hét’végéje elnevezésű rendezvény.

A médiában megjelenő cikkek, interjúk, riportok mellett a Mesevár Óvoda Családi Napja
rendezvénye szolgált még baleset-megelőzési információk átadására.
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Az illegális mi2ráeió helyzete (jellemző katepóriák~ trendek, módszerek~ a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).

A Jászság az 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 szervezésű un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre a jövőben 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 Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve alapján, a Jászság területén
található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítése érdekében Új
útirányterveket dolgoztunk ki a jászsági települések — köztük Jászboldogháza — ellenőrzésére.
Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén, úgynevezett
gurulószolgálatot terveztünlc és hajtottunk végre a településen, amely azt jelenti, hogy két fó
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 1-1 alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente I alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására. Ezen ellenőrzésekbe 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:

2017. éy 2016. év
Előállítás (db) 76 100
Elfogás (db) 49 74

Elővezetés (db) 298 397
Helyszíni bírság (db/összeg) 265 fől 242 fő/

4 050 000 3 480 000
Szabálysértési feljelentés (db) 112 105

Ittas vezető (fó) 5 4
Testi kényszer /bilincs 14 / 34 22 / 54
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A fenti adatok tükrözik az ORFK által 2015. februárjában „intézkedési kultúraváltás” néven
bevezetett, a rendőrség megújulását, szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó
iránymutatása, melynek ~ó célja az, hogy ahol az állampolgár segítségre szorul, ott a rendőr
segít, ahol pedig intézkedni kell, ott a törvény kereti közötti szankciót alkalmazva lép fel.

Gyülekezésről szóló törvény 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 el szolgálatukat.

A községnek stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos Jánoshidán él, amely a
szolgálat ellátásban nem akadályozza. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kötelező
távollétein túl ( oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzések, 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

Bűnmegelőzési stand. ..Bike Safe”

2017-ben Jászboldogházán három alkalommal működtettünk Bűnmegelőzési standot, ezen
alkalmakkor az ORFK Készenléti Rendőrség állományába Toborzás is történt. A Megelőzési
és Tanácsadási Konferencián belül létrehozott Kerékpár Nyilvántartó Rendszerben tovább
végeztük a kerékpárok nyilvántartásba vételét. A rendőrkapitánysági rendszer az Országos
„Bike Safe” rendszer részét is képezi.

Lakásbetörések. génkocsi feltörések és lo~,ások megelőzése

A Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk el, melyet a körzeti megbízott által a
lakossághoz eljutatott, továbbá a lakosság által látogatott közintézményekben kihelyezett.

ELBÍR kiadványok

A JNSZ MRFK-ról érkező ELBÍR bűmnegelőzési kiadványokat a Polgárőrség (e-mail címre)
részére minden esetben továbbítottuk.

Hátrányos helyzetű gyerekek

Roma származású és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek számára kiírt „Ki mit tud?”
vetélkedőre a felhívást megküldtük a helyi általános iskolákba. A jászsági forduló
Jászberényben került megrendezésre, a településről nem volt jelentkező.
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Plakátok kihelyezése

Az alábbi bűnmegelőzési témákban kerültek plakátok kihelyezésre 2017-ben: Kerékpár
lopások, Lakásbetörések, Halottak Napja, Az én otthonom biztonságban van, mert...,
Figyeljen a besurranó tolvajokra, Arubernutatók

Halottak Naria

A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában a temetők környékén és az emlékezés
pillanataiban Üresen maradt lakóházak sérelmére történő bűncselekmények megelőzésére a
körzeti megbízottat szórólapokkal láttuk cl. A temető kapura Bünmegelőzési figyelem
felhívás került ki. A Halottak Napi időszakban bűnmegelőzése szórólapokat helyeztünk cl a
temető környékén parkoló gépjárművekre.

Dro g-yrevenciós tanácsadás

2017. januárban és szeptemberben minden iskola, Így a jászárokszállási iskola részére is e
mailben megküldésre került a Jászberényi Rendőrkapitányság drog-prevenció s
tanácsadójának telefonos ügyeletei és fogadóórájának időpontjai. Ezzel együtt tájékoztató
került megküldésre a megelőzés területén tartott előadások típusairól, továbbá annak
lehetőségéről, hegy bármikor kérhető ezekből előadás vagy bármi más témakörben
forduljanak az intézményvezetők a bűm~cgelőzési előadóhoz.

Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Jelentős eredményként mutatkozik a 2017-ben megalakult Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, melynek mind a 18 jászsági település tagja. A létrehozott 4 munkacsoportból az
Egészségfejlesztés, kábítószer fogyasztás megelőzés munkacsoport és a Kínálatcsökkentés
munkacsoport vezetését kollégáink látják el.

Gyermek- és if9úsá2védelmi tevékenység értékelése

A szolgálatot ellátó körzeti megbízottak az iskolalátogatási időben heti rendszerességgel
ellenőrizték a közterületeket. Cél a csellengő általános iskolások intézményekbe való
visszavitele a 22/202. (XII.2l.) ORFK utasítás szabályai szerint.

Családon belüli erőszak helyzete. áldozatvédelem

Jászboldogházán nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére.
A kollégák a sértetteknek már az elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a
büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó
intézményekről. Atadták az Aldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját és felhívták figyelmüket az
áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az áldozatsegítő szolgáltatásokról a körzeti
megbízotti irodán és a rendőrkapitányságon elhelyezett plakátokról, valamint az erről szóló
szórólapokról is értesülhettek.
A Jászberényi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szakembereivel jó
munkakapcsolatot ápolunk.
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A baleset-megelőzési tevékenység

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben
meghatározottak szerint végeztük.
Az ellenőrzés helyszíneinek megválasztásakor tekintettel voltunk a bekövetkezett balesetek
helyszíneire.
A &ekventált időszakban segítettük a gyalogosok átkelését a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken.
A jászboldogházi kőrzeti megbízott feladata az Iskola Rendőr programban történő részvétel,
ezen belül előadások megtartására is történt.

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.
Az iskolarendőr havi rendszerességgel előre egyeztetett időpontokban előadást tartott a
tanulóknak különféle témákban. Az előadások megtartásának dokumentálása az iskolarendőr
naplóban történik.

A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően
helyszínbejárást 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 felvilágosítást adunk, amennyiben annak más
törvényi akadálya nincs (államtitok, szolgálati titok, adatvédelem, stb.). Az önkormányzattal
korrekt az együttműködésünk. Az önkormányzati testületi üléseken — egyéb hivatali
elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz. A közbiztonsággal kapcsolatos
felvetett gondokra, problémákra igyekszünk közösen megoldást találni.

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

Együttműködés az ügvészség~el. bírósággal

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk. Az
együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő
egyeztetésekre. A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának
segítésére. Több alkalommal kértünk különböző, bonyolultabb megítélésű ügyekben
állásfoglalást.
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A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése

Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében az
egyházak képviselőivel egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászberényi
Család- és Gyermekjóléti Központtal, az ott dolgozó családsegítőkkel évek óta jó a
kapcsolatunk. Ennek eredményeként a jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen
működnek. Egy-egy konkrét ügyet kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor
a kapcsolattartásra a védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal, családgondozókkal. A
Jászság területén működő iskolák és óvodák ifjúságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri
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 polgárőr e~yesületekkel történő e2vüttműködés értékelése, ellátott közös szolgálatra
vonatkozó adatok

A körzeti megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapcsolat alakult ki,
2017-ben a helyi körzeti megbízott szolgálatainak majdnem 50%-ában látott el közös
szolgálatot az egyesület tagjaival.

A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
figyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben említett időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a
tájékoztatóanyagok lakossághoz történő eljuttatásában.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITŰZÉS

A 2017-es évben a regisztrált bűncselekmények száma, ezen belül a lakosságot leginkább
érintő és irritáló lopások száma jelentősen csökkent. A rendőri munka eredményességében
további javulás következett be. Jászboldogháza Község közbiztonsági helyzete jónak
mondható. A település önkormányzatával korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki. A helyi
polgárőrséggel való kapcsolat és az együttműködés kiváló.
Osszességében megállapítható, hogy 2017-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság és azon belül
a Körzeti Megbízotti Alosztály a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és
feladattervekben meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek
tükrében alapvetően kiváló szinten teljesítette.

2018-ra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink megegyeznek a 2017-es cé1okkat~
pár főbb stratégiai feladattal kiegészülve:

I. Jászboldogháza község közbiztonságának fenntartása, javítása, különös űgyelemmel
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.
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2. Az Összes és a 14 kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozati
eredményesség romlásának megakadályozása.

3. Az illegális bevándorlás elleni eredményes ás hatékony fellépés a kockázat elemzésen
alapuló helyi ellenőrzések fokozásával.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet eredményeinek megtartása, lehetőség szerinti javítása,
a személyi sérüléses és ezen belül a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek
számának további csökkentése. Ennek érdekében kiemelten kell kezelni a gyalogosok
és kerékpárosok közlekedésének ellenőrzését. A változtatható ás a fix telepítésű
Jászberényi Rendőrkapitányságot érintő komplex ellenőrzési pontok megvalósítása és
működtetése.

5. A 2013-ban elkezdett Megelőzési és Tanácsadási Konferenciasorozat további
működtetése 2018-ban is.

6. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű,
szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. a jogkövető
állampolgárok megelégedésére.

7. Az általános országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos rendőri feladatok
maradéktalan végrehajtása, az Új büntetőeljárási törvény hatályba lépésére történő
felkészülés, az elektronikus ügyintézés kiterjesztése és alkalmazása.

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, 2018. K.m.f.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Metléklet: 4 db
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Jármű Önkényes elvItele
ENyÜBS 2010-2017. lvi adatai alapján
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2.sz. melléklet

Jászboldogháza
2016. 2017.

Forrás: ENYÜBS év év
KIEMELT_bűncselekmények

Emberölés O O
- befejezett szándékos emberölés O O
- emberölés kísérlete O O

Testi sértés 2 0
- súlyos testi sértés 1 0
- halált okozó súlyos testi sértés O O
Kiskorú veszélyeztetése I O
Embercsempészés O O
Garázdaság 4 0
Önbíráskodás O O
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények O O
Lopás 4 1
- személygépkocsi lopás O O
- zárt gépjármű feltörés O O
- lakásbetörés 3 0
Rablás O O
Kifosztás O O
Zsarolás O O
Rongálás O O
Orgazdaság I O
Jármű önkényes elvétele O I
Összesen a KIEMELT kategóriában: 12 2
Közterületen elkövetett bűncselekmények: 12 8
Összes bűncselekmény: 25 15



3. sz. melléklet

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan:

Összes bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója

Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
Közterületen elkövetett bűncselekmények 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 469 361
Eredménytelen nyomozások összesen 1 1 1 55
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 580 416
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80,9 86,8

Kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Emberölés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások összesen 0 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Befejezett szándékos emberölés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) -

Emberölés kísérlete 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Testi sértés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 88 70
Eredménytelen nyomozások összesen 23 27
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1 1 1 97
Nyomozáseredményességi mutató (%) 79,3 72,2

Összes bűncselekmény 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 1309 896
Eredménytelen nyomozások összesen 979 594
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2288 1490
Nyomozáseredményességi mutató (%) 57,2 60,1



Testi sértés - súlyos 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 29 26
Eredménytelen nyomozások összesen 10 9
Eredményes és eredménytelen nyomo zások összesen 39 35
Nyomozáseredményességi mutató (%) 74,4 74,3

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Kiskorú veszélyeztetése 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 15 15
Eredménytelen nyomozások összesen 6 8
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 21 23
Nyomozáseredményességi mutató (%) 71,4 65,2

Embercsempészés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Garázdaság 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 183 100
Eredménytelen nyomozások összesen 44 36
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 22? 136
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80,6 73,5

Önbíráskodás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 4
Eredménytelen nyomozások összesen 1 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 6
Nyomozáseredinényességi mutató (%) 66,7 66,7

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 0
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 100



Lopás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 488 268
Eredménytelen nyomozások összesen 698 378
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1186 646
Nyomozáseredményességi mutató (%) 41,4 41,5

Lakásbetörés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 112 82
Eredménytelen nyomozások összesen 291 1 1 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 403 193
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) 27,8 42,5

Személygépkocsi lopás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 1 0
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2 0
Nyomozáseredményességi mutató (%) 50 -.

Zárt gépjármű feltörés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 2
Eredménytelen nyomozások összesen 17 7
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 19 9
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 10,5 22,2

Rablás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 10 7
Eredménytelen nyomozások összesen I O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1 1 7
Nyomozáseredményességi mutató (%) 90,9 100

Kifosztás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 7 5
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 5
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 87,5 100

Zsarolás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 3
Eredménytelen nyomozások összesen 1 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 4
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 75



Rongálás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 16 14
Eredménytelen nyomozások összesen 13 18
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 29 32
Nyomozáseredményességi mutató (%) 55,2 43,8

Orgazdaság
Eredményes nyomozások összesen
Eredménytelen nyomozások összesen
Eredményes és eredménytelen nyomo zások összesen
Nyomozáseredményességi mutató (%)

Jármű önkényes elvétele 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 4 1
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 4 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 100

2016 2017
4 4
I O
5 4

80 100
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi
területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének

helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés
adatai

VI Hogyan minositi a telepulesen vegzett rendori
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Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 2017. évben végzett tevékenységéről az alábbi
beszámolót terjesztem elő:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség közvetlen szakmai irányítása alatt. A helyi szervezet végrehajtotta az
alaprendeltetéséből adódó tűzoltási ás műszaki mentési feladatait. A bővülő ás változó
feladatrendszerhez a szakmai elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó
egyesület ás kettő önkormányzati tűzoltóparancsnokság tevékenységével elősegítette a Jászságban
élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a belső
szabályozók ás normák követésével tórtént.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe közel azonos a Jászság földrajzi
határaival. A térségben található 18 település közül Jászszentandrás ás Jászivány Gyöngyös HTP
vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a beavatkozásokat a Hevesi Katasztrófavédelmi Ors
végzi, a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával.

A katasztrófavédelem, ezen belül a tűzoltóság elsődleges feladata az emberi élet ás az anyagi javak
védelme, a katasztrófák megelőzése. Feladata a bekövetkezett káresemények, kialakult
katasztrofahelyzetek gyors es professzionahs felszamolasa A helyrealhtasi munkalatokban
részvétel irányítói, vagy beavatkozói minőségben, a felszámolás mielőbbi, szakszerű elvégzése
érdekében.
A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a lakosság tájékoztatása, valamint az
ifjúság felkészitése rendezvényeinken. Kiemelt projekt volt a Jászberény, Neszűr területén élők
tájékoztatása a tűzesetek számának csökkentése érdekében. A prevenció keretében szóróanyag
készült, mely terjesztése megtörtént a „veszélyeztetett” területen élő lakosság körében.
Megelőző céllal előadások kerültek megtartásra általános és középiskolákban egyaránt, valamint az
idősebb generáció tájékoztatására nyugdíjas kluboknál tett látogatások során került végrehajtásra.
Fontos volt a 2017. évben is a hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny megszervezése, ezzel egy
időben egyéb, szakmai programok megtartása. Ezek voltak az önkéntes mentőszervezeti tagok
toborzása, a tűzoltó gyereknap megrendezése. Az elmúlt évben újra megszerveztük az egyhetes
tűzoltótábort a 8-12 éves korosztály részére, amelynek ismét nagy sikere volt. A Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság vállalta fel a
2017. évi Flórián nap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szintű megszervezését. A Flórián napi
ünnepség keretében tartottuk meg a Jászberényi Tűzoltóság megalakulásának 140 éves jubileumát
is, melyre meghívásra kerültek az aktív és nyugdíj as tűzoltók.
Kiemelt feladat volt továbbá a települések köteles polgári-védelmi szervezeteinek 2017. évi
továbbképzéseinek megszervezése. Jászárokszállás településen több helyszínen tervezett és
végrehajtott gyakorlatsor keretén belül megtörtént a tűzoltó és polgári-védelmi szervezetek együttes
képzése és kárfelszámolási gyakorlata több mint 120 fővel.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való kapcsolattartása,
együttműködése 201 7-ben is példaértékű volt. Kiemelten a Jászberényi és Jászapáti
Rendőrkapitánysággal, valamint a jászsági mentőállomásokkal.
Az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal az együttműködés szintén kiváló. A Jászapáti és
Jászberényi Járás katasztrófavédelmi megbízottai a közbiztonsági referenseken keresztül tartják a
kapcsolatot az Onkormányzatokkal. Minden hónapban egy fogadónapot tartanak, melyen a lakosok
a felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal kereshetik fel személyesen kollégáinkat.



Tűzoltás, műszaki mentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok a vonatkozó belső szabályzók szerint, megfelelő
képesítéssel rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszerelésekkel lett végrehajtva a
2017-es évben. A beavatkozások szakszerű és hatékony felszámolásához indokolt esetben
bevonásra kerültek a közreműködő társszervek.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság területén 12 szervezet végez tűzoltási és műszaki
mentési tevékenységet. A 12 szervezet közül, két önkormányzati (Jászárokszállási OTP, Jászkiséri
ÓTP), 9 önkéntes tűzoltó egyesület és egy alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi
tűzoltóparancsnokság található (Electrolux Lehel Kit).

A Jászság területén a káreseményeket vizsgálva az előző évhez viszonyítva jelentős növekedés
tapasztalható (2015-447, 2016-458, 2017-649). Tűzesetek vonatkozásában az emelkedés 55% -ot
tett ki. A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes
beavatkozást igénylő káreseményből egy esetben került II. riasztási fokozat elrendelésre. A 2017.
év során segítségnyújtásra 42 esetben volt szükség a szomszédos kirendeltségek illetékességi
területén. A káresemények nemzetgazdasági szempontból történő vizsgálata folyamán
megállapítható, hogy továbbra is a lakás és személyi ingatlan területén történt a legtöbb esemény,
ezt a kategóriát a közlekedés követi. Az ipar és kereskedelem elenyésző esetszámmal zárja a sort.
Ezen arányszámok megfelelnek a sokéves átlagnak.

A káresemények felszámolásának többségében a hivatásos tűzoltóparancsi~iokság (69,5 %)‚ kisebb
részében a két Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vett részt. Az illetékességi területén
jelentősnek mondható az aktív önkéntes tűzoltó egyesületek száma. A több év statisztikáját
vizsgálva megállapítható, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásos és önkormányzati
tűzoltók munkáját, mintegy 27 %-ban segítették. A beszámoló időszakában a hivatásos és
önkormányzati tűzoltók káresetek felszámolásánál 6,8 %-ban dolgoztak együtt.

Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság nem kötött együttműködési
megállapodást a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal, mivel nem rendelkezik olyan
gépjárművel, ami a telephelyen kívüli beavatkozást lehetővé tenné A telephelyen belüli
beavatkozások fenntarthatósága érdekében a riaszthatóságot a 2017. évben biztosították.
Szakfelszereléseik karbantartott, megfelelő állapotúak. A telephelyen belül szervezett
gyakorlatokon részt vesznek.

Pozitívumként továbbá elmondható, hogy a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során
beavatkozó állomány személyi sérülése nem történt.

Nagy múltra tekint vissza az önkéntes tűzoltó egyesületi aktív tevékenység a Jászságban. A
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mindegyike vállalt
szaktevékenység végzést.
2016. július 1-jét követően az önállóan beavatkozó Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tűzoltóság is
folyamatosan végzi tevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a vizsgált évben 4 alkalommal végzett
önálló kárfelszámolást Az éves minősítő gyakorlatot, megfelelt eredménnyel hajtották végre.
Az egyesületek szakmai felügyeletét a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el, mely
során a kapcsolattartás folyamatos.

Jelentős szakmai előrelépésnek számított, hogy a Jászberényi HTP szerállományából kiselejtezett
MB RB 1000 típusú gépjárműfecskendő olyan egyesület kezelésébe került, mely ez idáig nem
rendelkezett beavatkozásra alkalmas gépjárművel (Pusztamonostor ÖTE). A gépjárműfecskendő
átvételét követően a meglévő együttműködési megállapodás is újrakötésre került. Ill-as
kategóriából II-es kategóriába lett átsorolva az önkéntes tűzoltó egyesület.



A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra ajászsági egyesületek is sikeresen pályáztak. Szakfelszereléseket,
képzéseket, gépjármű-fecskendő felülvizsgálatokat, üzemeltetési költségek támogatását kapták.

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2017. I. félévében megrendezésre
került Jászalsószentgyörgyön. 10 település önkéntes tűzoltó egyesülete 22 csapattal vett részt a
versenyen. A verseirnyel egybekötve került megrendezésre a Polgárőr Nap elnevezésű rendezvény.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egy műszakilag megfelelő tűzoltó laktanyát tudhat
magáénak.
A készenléti és hivatali munkarendben dolgozó állomány elhelyezési körülményei kielégítőek. Az
épület amortizációból adódó karbaiitartása folyamatos. A felújítási munkálatokat külsős
szakemberek, valamint a kisebb javításokat a készenléti állomány végzi a parancsnoki szabadidő
terhére.
A szakmai munkát lehetővé tevő gépjárműpark áHapota megfelelő. A karbantartás és a műszaki
hibák javítása folyamatos, szakműhelyben kerül végrehajtásra.

Polgári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó települések
vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatában
közreműködött. A felülvizsgálat az ide vonatkozó kormányrőndelet szerint meghatározott
veszelyezteto hatasok (tersegi viharkarok, villamarviz, valammt a helyi vizkar, stb)
figyelembevetelevel tortent A kockazati tipusok tovabbi elemzeset, ertekeleset kovetoen a
telepulesek besorolasaban 18 telepules kozul 17 telepules „II” es 1 telepules a „111”
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, a vizsgált időszakban a települések polgármesterei
módosításra nem tettek javaslatot.

A veszély-elbárítási 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
irányításimkkal.

A jászsági 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. 7 db „11” katasztrófavédelmi
osztályba sorolt települesén rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező települési
önkéntes mentőcsoportok.
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mind létszámban, mmd összetételben - a
közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.

A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos a működési területhez tartozó településeken és
kockázati helyszíneken 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 települések közbiztonsági referenseit, megállapításaikat
felügyeleti naplóban rögzítik. Az ilyen jellegű szakmai ellenőrzés 3 esetben történt. A jászberényi
tűzoltó laktanyában negyedévente értekezletet kerül megtartásra a közbiztonsági referensek részére.

A Katasztrófavédelmi Megbízottak az ellenőrzések eredményességét jelenlétükkel elősegítik,
önállóan végeztek polgári védelmi célellenőrzéseket. Különböző beazonosított kockázati
helyszíneken; úgymint:

. belterületi vízelvezető rendszereket 89 alkalommal

. téli közlekedési kockázati helyszínek I alkalommal

. árvízvédelmi művek ellenőrzése 2 alkalommal



. veszélyes fák ellenőrzését végezték 5 alkalommal

A kijelölt technikai eszközök, valamint a befogadó-melegedő helyek szemléi során több esetben
közösen a polgári védelmi felügyelővel győződtek meg azok állapotáról, bevethetőségéről, illetve
használhatósáról.

Végrehajtottak:

. polgári védelmi felkészítéseket

. riasztási-kiértesítési gyakorlatokat

. önkéntes, köteles polgári védelmi szervezetek felkészítő, minősítő, ellenőrző gyakorlatait
‘ árvízvédelmi komplex csoportok gyakorlatait

Részt vettek a lakosságfelkészítő, ifjúság- és gyermek felkészítő, tájékoztatást célzó különböző
programokban, úgymint nyitott laktanya program, gyermek- és ifjúsági táborok lebonyolítása,
köztéri rendezvények, bemutatók gyermekirnpok, iskolai tájékoztató előadások.

Szervezetünk kiemelt feladatként kezeli az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. E
tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás
alkalmával, valamint a tanuló ifjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg.
A térség általános- és középiskoláiban, illetve Városi ~5 községi rendezvényeken különböző
célcsoportok számára tartotttmk felkészítéseket, bemutatókat.
Lakossagfelkeszito tevekenysegunkre a lakossag, az oktatasi es nevelesi intezmenyek, a
pedagogusok, a szulok reszeiol az igeny folyamatos
A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben nyitva áll a diákok és gyermekek előtt, s ennek
eredményeképpen a tárgyidőszakban 14 alkalommal 266 fIatal nyert betekintést a szervezet
munkájába.

A jászberényi tűzoltólaktanyában havi 5 alkalommal tartunk felkészítő foglalkozásokat a közösségi
szolgálatra jelentkezett diákok számára.

Iparbiztonsági szakterület

A katasztrófavédelem iparbiztonsági feladatkőrei az alábbiak szerint oszlanak meg.

‘ veszélyes ipari üzemek felügyelete
‘ veszélyes áruk száflításának ellenőrzése—közútion és vasúton
. a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

A szakmai feladatok koordinálását, valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a megyei
igazgatóság végzi a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelője által.

Az iparbiztonsági feladatkör biztosításában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
törzstisztjeinek bevonásával vesz részt. Elsősorban a közúti és vasúti veszélyes áru szállítások
ellenőrzésében való részvételünket jelenti.
A beszámoló időszakában Katasztrófavédelmi Megbízottaink részt vettek a Kirendeltség által
szervezett ellenőrzések túlnyomó részében. Részt vettek a területi szerv által szervezett regionális és
munkaidőn túli ellenőrzéseken.
A Katasztrófavédelmi Megbízottak bevonásra kerültek a BM OKF és a megyei igazgatóság
koordinálásában végrehajtott DISASTER akciók biztosításába is.

Az Iparbiztonsági szakterület részéről a vizsgált időszakban ADR közúti ellenőrzés 46 esetben,
ADR telephelyi 11 esetben, RID vasúti 9 esetben, valamint RID telephelyi ellenőrzés 1 esetben
került végrehajtásra. A katasztrófavédelmi Megbízottak az eljárásokban összesen 8 alkalommal
vettek részt.



A parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek száma jelentősen csökkent 2017.
év végére.
A Jász Plasztik Kit akkumulátor üzeme Felső küszöbértékű veszélyes üzemek körébe tartozik, míg
az ELECTROLUX-LEHEL KR. telephelye küszöbérték alatti üzem.
Az elmúlt évben 1 helyszínen került sor Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlat lefolytatására
és ellenőrzésére.

Kijelenthető, hogy a gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartást tanúsítanak, a vizsgált üzemek
működése megfelel a jogszabályokban előírtaknak.

Hatósági tevékenység

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság készenléti é~ hivatali munkarendben dolgozó
állománya részt vesz az integrált hatósági munkában. A eseti jelleggel a parancsnok és a
Katasztrófavédelmi Megbízottak mellett a készenléti állomány a káreseményeket követő helyszíni
ellenőrzések végrehajtásával egyre növekvő számú hatósági tevékenységet végez.
A 2017. év során több mint 200 tűzvédelmi ellenőrzésbe, szemlébe került bevonásra a tűzoltóság
állománya, amelyek:

. határ- parlagfű szemle,

. aratásban résztvevő gépek tűzvédelmi műszaki felülvizsgálata

. szabadtéri tüzek utáni helyszíni szemle

. kéménytűz és CO szivárgás helyszíni szemléje

. a települések oltóvízellátásának ellenőrzése

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll.
A közbiztonsági referensek negyedéves értekezleteinek az aktuális időszakban mindig napirendi
pontja volt a szabadtéri tüzek megelőzése, a helyi médiában pedig a veszélyeztetett időszakban
rendszeresen me~elentek a témában tájékoztatók.
A Jászság mezőgazdaságának tűzvédelmére, ezen belül a nyári betakarítás tűzmegelőzésére nagy
gondot fordítunk.
Ugyancsak hasonló megelőző tevékenységet folytatunk a kéménytűz és CO mérgezések
kialakulásának megakadályozására is. A lakosság, az önkormányzatok, a média tájékoztatása
folyamatos, így évről évre a kémény és CO káresetek száma csökkenő tendenciát mutat.

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen
teljesítette ineghatározott feladatait A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére ‚rein került sor, kiemelkedő tűzeset,
iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszan tartó lakosságvédelini intézkedésre nem volt
szükség.
A beszámoló időszakában a szakmai in unka, folyamatosan növekedett A kiegyensúlyozottabb
munkakörülményeknek, valamint az eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása megtörtént.



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Műszaki I Önkéntes Tűzoltó~ Év Tűzesetek száma mentések száma Egyesület vonulása

2017 9 2 7

Érdekes statisztikai adatot produkált a 201’7-os év Jászboldogháza tekintetében. A véletleneken
kívül azonban ez a „O-ás” statisztika köszönhető a jó lakosságtájékoztatásnak, tűzmegelőzési
propagandának, valamint a külterületek jellegének és az ott folyó intenzív mezőgazdasági
tevékenységnek is.

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 fá. Köteles polgári védelmi
szervezet tagjainak felkészítése továbbképzés keretében ebben az évben megtörtént.

Vis major
A tárgyi időszakban -tekintettel arra, hogy ilyen jellegű esemény nem következett be- a település
vis major igényt a település vezetése nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
Az Apáti Járás Onkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a
Polgárőr és a Tűzoltó Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát
tett a 2014. május 23-24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság folyamatosan, heti rendszerességgel részt vesz a
32-es és 31-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járművek ellenőrzésén. A településen a Kat. Tv.
IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó
szervezeteknél időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemle kerül
lefo lytatásra.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Polgári
Év Tűzvédelem Iparbiztonság Piacfelügyelet Kémény Vízügyi

védelem

2017 12 9 0 0 25 0

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 33 (gazdasági
társaságok, közintézmények) létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédehti szempontból
jelentősek.

Kapcsolattartás ..

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kapcsolata a település Onkormányzatával, annak
vezetőivel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi
polgárőrséggel és tűzoltósággal megfelelő, magas színvonalú.



4. Napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

/2018. (IV. 25.’) Képviselőtestületi Határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 2018. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. és a I..10. pontjában
kapott felhatalmazás alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

Határidő: azonnal
Erről: 1.) MAK Szolnok

2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Ditiai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben — értesülnek

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Pályázati Kiírás

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. to•~i’véi~y (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet L 7. pont és az 1. 10. pont szerinti

a ineEvel önkormányzatok rendkívüli támo2atására
és azönkormányzatok rendkívüli támo~atúsára (ennek keretében a rendkívüli szociális

t~mouatásra)

összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áhtj,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.~ (a továbbiakban:

Szoctv.)
- az állambáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011’ (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1, A l)ályázat célja

a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önlcormányzatok 2018. évi
váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.

b) Az önkormányzawk rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.

c~) A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön
eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a
Szoctv. 45. ~-a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2018.
évi kifizetéséhez.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet:
— ]. 7. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra

300,0 millió forint áll rendelkezésre,
— az L 10. pontja szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím (ideértve a rendkívüli

szociális támogatást is) fedezetéül a költségvetési törvény 3. melléklet 1. Onkormányzatok
rendkívüli támogatása 11 000,0 millió forint előirányzata szolgál, figyelemmel sz I. 10. h)
alpont szerinti tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi
gondnok díjára pont szerínti kifizetésekre.

3. Pályázók köre

Az I .a,) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az I ‚b’) pont szerinti támogatásra a
települési önkormányzatok pályázhatnak. Az I .c,l pont szerinti támogatásra azok a települési
önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja
meg a 32 000 forintot.

A pályázat szemponijából sz adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet 1.1 .c,) ponuánál
figyelembe vett összeget jelenti.



4. A támogatás formája

Az I .c~ és 1 .b,) pontok szerinti támogatások Vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési
támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető.

Az I .c,) pont szerinti támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújiható ás
kizárólag a települési támogatások kiilzetésére fordítható.

5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az óllamháztartáséii felelős miniszter (a továbbiakban együtt:
miniszterek) állapítják meg.

6. Pályúatok benyújtása

Az I a) ás 1 .b) szerinti pályázatokat elektronikusan ás papiralapon is be kell nyújtani, az 1.0) pont
szerinti pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani.

A páJyázai Ír~m~a szerinti Igénylő Ada/lap benyújtása ás további benyújtandó dokumentumok
elektronikus feltöltése a helyi önkormányzatokéit felelős miniszter által üzemeltetett cbr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:

— az I .a) pont szerinti támogatás esetén 2018. szeptember 30. Egy önkormányzat egy
alkalommal nyújthat be az 1.0) pont szerinti támogatásra pályázatot,

— az I .b,~ pent szerinti támogatás esetében az év során folyamatosan, de legkésőbb 2018.
szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be I 4) pontok szerinti
pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén — 2018. szeptember 30-át —

követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, bogy a pályázat benyújtásának határideje
2018. november 10,

— az I ‘q) pont szerinti támogatás esetében 2018, augusztus IS. Egy önkormányzat egy
alkalommal nyújthat be az I .c,) pont szerinti támogatásra pályázatot.

A pályázati igénylő adatlapot ás a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti ás egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.
A papír alapú dokumentáció Igazgatóságboz történő benyújtásának határideje legkésőbb az
elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.
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7. Benyújtaudó dokumentumok

Beny4jtás módja
. 6 elektronikusan,Benyújlando dokumentumok P=papír alapon,

EP= elektronikusan és papír
alapon_is

Az I .a) ás I .b) pont szerinti támogatások esetében

T Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő pályázat tipusa szerinti Alapadatok,
Igénylő Adatlap és Kiegészítő Melléldetei (kinyomtatva,
aláírva, bélyegzővel ellátva)

2. Az önkormányzat szöveges kérelme
3. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy

közgyűlési határozat másolata
T Az önkormányzatok egymás közötti tartozásai

rendezéséhez pályázott támogatás esetén nyilatkozat a
másik féltől a követelés/tartozás összegéről, illetve aiTó], EP
hogy a másik fái a követelés/tartozás összegét
pályázatában semmilyen módon nem szerepelteti

5. Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló
dokumentumok (p1. Kincstári batározat,jogerös bírósági EP
ítélet, stb.)

Az I .c) pont szerinti támogatások esetében

6. Az ebr42 önkormányzati Információs rendszerben
kitöltött megfelelő pályázat típusa szerinti Alapadatok, B
Igénylő Adatlap ás Kiegészítő Mellékletei

7. Az önkormányzat útmutató szerinti nyilatkozata B
8. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy F

közgyülé.si határozat

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kel]:

— az I a,) és I b) pont szerinti támogatások esetében az 1-5. pontok szerinti dokumentumokat,

— az I .c,) pont szerinti támogatás esetében az 6-8. pontok szerinti dokumentumokat.

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek

- a 2017. évi költségvetési rendeletérek, ás

- a 2018. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2018. évi költségvetési
rendeletének,

- a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

- a 2018. május 3 1-ét követően benyújtott igény esetén a 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletének, ás

- csak az .c,) pont szerinti támogatási igény esetében a települési támogatást szabályozó
rendeletének

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában
nem szerepel.
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8. «i~~y~óHás

Á pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Avr. 70. * (3) bekezdése és 33. ~-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkorniányzatokért felelős
miniszter részére.

Ha a pályázat a helyi Önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőhen történő
kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az
Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és a pályázat egy eredeti példányát véleményével együtt soron
kívül továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter felhívására a felhívástól számított S napon belül a helyi önkonnányzatokért felelős
miniszter részére az Igazgatóság útján történő benyújtással teljesíti.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok megjelölésével sz Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek, az alábbiak szerint:

— az 1.a,) pont szerinti támogatás esetében 2018. november 30-áig,

— az I .b,) pont szerinti támogatás esetében szükség szerint, de legkésőbb 201 8. december I 0-éig,

— az I ‚c,) pont szerinti támogatás esetében 2013. szeptember 30-áig.

Á döntést megalapozó értékelési szempontok:

az I .a,) és I ‚b,) pontok szerinti támogatások esetében főként annak vizsgálata, hogy sz
önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása
biztosítottak-e,

— az Is) pont szerinti támogatás esetén annak vizsgálata, hogy az önkormányzat rendeletében
megállapított feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert segélyezési
feladatokhoz a központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e.

Nem nyújtható az I .b,) pont szerinti támogatás:

— a költségvetési törvény 2. melléklet 111.4’ pontja szerint támogatott intézmények kapcsán
felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,

— olyan ldadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2017-ben vagy 201 S-ban
rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (Pl.
gyenriekétkeztetési feladatok)

— olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat henyújtását megelőzően
megtörtént,

— olyan fizetési kőtelezettségekhez, amelyek 2017. 6v előtt keletkeztek,

— fejlesztésből, felűjításból, állagrneg6vásból eredő fizetési kötelezettségekhez,

— folyószámla-hitelkeret rendezésére,
4



— jövőben felmerülő, még Ic nem jár[ határidejű sz2mélyijuttatásokra,

— képviselő-testületi tagok tiszteletdíja,

— nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

Nem nyújtható a-i Ic,) pont szerinti támogatás:

— olyan kiadásokhoz, amelyet a települési önkormányzat a 2017. évi támogatás terhére teljesít,

— azon önkormányzat részére, amelynél a települési támogatások 2017. évi összege nem haladta
meg a költségvetési törvény 2. melléklet 111.. 2. pont szerinti települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatása keretében nyújtott támogatás 70%-át,

— azon önkormányzat részére, amely az igényléskornem nyilatkozik arról, hogy 2018. évben a
költségvetési törvény 2. melléklet III. 2. pont szerinti települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatásból nem fordít felhalmozási célokra
és tudomásul veszi, bogy ennek megszegése esetén a támogatást Vissza kel! fizetnie.

1O.Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 munkanapon belül az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben értesiilnek a
pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje
megköveteli, a helyi önkorniányzatért felelős miniszter — támogatói okirat helyett — a támogatási
döntést követően a támogatás felhasználásának ős elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést
köt a kedvezniényezettel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a ~~jko1j~j3y.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nines, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezrnényezet-t a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet, Ennek elmulasztása esetén a
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás
megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez üt napon
belül nem vezet eredményre, Úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra valójogosultságát.

11 .Támogatás folyósítása

A helyi önkorniányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő
2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Allamkinestár az
utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12.Tárnogatás felhasználása

Az 1.a~ pont szerinti támogatást a megyei önkormányzat tárgyévet követő év november 30-áig
használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő 6v november 30-áig kell
visszafizetni.

Az I .b,) pant szerinti támogatást a helyi önkormányzat — a támogatási szerződés kötése esetét és a
visszatérítendő támogatást kivéve — a folyósitást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja
fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő 6v december 3 1-éig kell visszafizetni.
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Az Le) pontszerinti támogatást a települési önkormányzat 2018. december 31-éig használhatja fel.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlaiwl igénybe vett támogatásnak
minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

13.A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántaitást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül
fel nem használt támogatásrészt vissza kelt fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő
támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévet kővető év december 31-
éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a. támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá — a
támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve — az Igazgatóság felé az
I ‚h~)-c~) pout szerinti támogatások esetén legkésőbb 2019. április 10-41g. sz I a) pont szerinti támogatás
esetén 2020. január 3 l-éig papír alapon számol cl pénzügyileg rendezett számlák másolatáva] ás azok
összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal. Az önkormányzat
az l.a,), illetve I 4) pontok szerinti támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb
bizonylatok eredeti példányára köteles rávezehii a „2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás
terhére elszámolva” záradékot. Az Önkormányzat sz I 4) pont szerinti támogatás elszámolása során a
pályázata 4. mellékletében szerepeltetett (elsődlegesen közüzemi, illetve közös feladatellátással
kapcsolatos) számlákkal összemggésben számolhat cl’ Támogatási szerződés esetében a helyi
önkormányzat a támogatással a mindenkori éves költségvetési beszámolója keretében, illetve sz
Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül
számol cl.

Az önkormányzat sz I.e.) pont szerinti támogatásról a támogatással összefiiggésben meghozott
határozatokról készített összesítéssel, illetve a kifizetést igazoló bizonylatokkal (bankszámlakivonatok,
Illetve kiadási pénztárbizonylatok) számol el. A határozatokról készített összesítésre köteles rávezetni
a „2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszárnolva” záradékot.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a helyi önkormáiyzatokért felelős miniszter által
kiadott adatlap szerint számol cl.

Ha sz Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. ~-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja,
bogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben
használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatási;
támogatásrészt a Kedvezményezett az Aht. 53/A. g-ának és az Avr. 83. ~ (3) bekezdés b) pontja ás a
97-99. ~-ainak figyelembe vételével köteles sz Igazgatóság útján lemondani ás azt ügyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Avr,
97. ~ (2)-(3) bekezdések ás a 98. ~ (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot; támogatási
szerződést - vagy visszavonásuk esetén sz erről való értesítést — elektronikus úton az Igazgatóság útján
küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Avr. 99. ~ (2) bekezdése szerinti
fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a Kedvezményezett sz Ávr. 99. ~ (2)
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. ~ (3) bekezdése szerint résztetfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás
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Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat és a támogatási szerződés
tartalmazza.

Á pályózóI~, a pályázati kiirással és a ~ámogatásJ&lhasznáiáyával kapcsolatos szakma? kérdéseikkel a
Belügyminisz’ériwn Önkormányzati Gazdasági Főosz’ályához (O6-1/44]-1ó90)fordulhatnak,
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5. Napirend

Előterjesztés

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett, melynek keretén belül
lehetőség nyílik belterületi utak, járdák, hidak felújítása kapcsán támogatási
kérelmet benyújtani önkormá nyzatunknak. A várható támogatási intenzitás
bruttó 85%, önerő 15%.

A tervezési munkára felkértük Kimák Gyula úttervezőt, melynek díja 200.000
Ft.+Áfa volt.

A munka leírása: Bajnok és Bocskai utcák szilárd burkolatú útjainak felújítási
munkái. Tönkrement belterületi szilárd burkolatú út helyreállítási, felújítási
munkái. Kátyúzási munkák, 4cm AC11 aszfalt kopóréteg építése, és 2*50 cm
széles, 15 cm vastag M22 padkakő építés.

A munka tervezett ára: bruttó: 17.764.535 HUF
A támogatás maximuma: 15.000.000 HUF
Önerő: 2.764.535 HUF ( 15,5 %)

Az önkormányzat saját költségvetéséből az önerőt biztosítja!

Jászboldogháza, 2018. 04. 18.

Szűcs Lajos

polgármester
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Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.

5144. Jászboldoe-háza Rákóczi Út 27.

2017. évi

Egyszerűsített éves
Éves zárómérleg

2017 01. 01. - 2017. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

JAszboIdogh~zi Telepulés’ejlesztő XII.
5144 Jászbolacpina Rákóczi út27.

Adószám 2tt58 5-216
B.sz.: 69500194 11026060•00000000

O KönyveWi Prak’ibirn®

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

beszámoló

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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Jászboldogházi Településfejlesztő Kit
5144. Jászboldogháza, Rákócai út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE “A” változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)

Időszak: 2017 01. 01. -2017. 12. 31.

Sor- ‚ ‚ „„‚ Előző év(ek) ‚ .
‚ A tetel megnevezese Elozo ev ‚‚‚. Targyev

szam modositasai

~V c d e

01. A. Befektetett eszközök (02. +04. +06. sor) 12 923 12 194

02. L IMMATERJÁLIS JAVAK

03. 02.sorból: Immateriális javak érrékhelyesbítése

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 12 923 12 194

05. 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZŰGYI ESZKÖZÖK

07. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09. 13. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 13 116 13 974

10. I. KÉSZLETEK

11. II. KÖVETELÉSEK 7 305 12 025

12. ll.sorból: Követelések értékelésikülönbözete

1.3. 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK

15. 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

16. w. PÉNZESZKÖZÖK 5 811 1 949

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 318 1 808

18.1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 27 ~ 27 9761

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. áptilis 21. J~szbo~dngházj T&opülésfejleszfű~ ‘v~de~-v
5144 Jászbok1~S~áza, Rákóczj út 27. a vállalkozás vezetője

Adószám: 24365815-2~16 (képviselője)
5sz.: Sqsooig4-i 1Q26060.00000000

C k’Özyvelói Pmkiik’,n®

adatok eFt-b era
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Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE “A” változat
FORRÁSOK (PASSZtVAK)

Időszak: 2017 01. 01. - 2017. 12. 31.
adatok eFt-ban

Sor- ‚ . .. .. . Előző év(ek) ‚ ‚
. A tetel megnevezese Elozo ev .... Targyev

szam modositasai

—r b c d

19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 10 955 13 543

20~ I. JEGYZETF TŐKE 500 3 000

21. 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

22. II. JEGYZETr, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

23. III. TŐKETARTALÉK 9 645 9 645

24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 429 810

2i V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok

27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28. Valós értékelés értékelési tartaléka

29~ VII. ADÓZOTr EREDMÉNY 381 88

30. E. Céltartalékok

31. F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) 16 393 14 424

32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETFSÉGEK

31 JI. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETrSÉGEK 9 600 9 600

34 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETFSÉGEK 6 793 4 824

35. 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete

36. 34.sorból: származékos ügyletek negatív éztékelési különbözete

37. G. Passzív időbeli elbatárolások 9 9

~ 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) I ~ ~ 27 9761

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JASZBERÉNY, 2018. április 21. i~szboIdogházi TeiepüIésfejIesztő~d~’»h14 t’vad..r
5144 Jászi~ciogháza. Rákóczi űt 21. a vállalkozás vezetője

Adószém 243658~5-2-16
R.sz : 69500194-11026060-00000000 Qépviselóje~
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Statisztikai számjel
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Cégje~’zék szám

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (ősszköltség eljárással)

Időszak: 2017 01. 01. -2017. 12. 31.

Tétel- ‚ ‚ ‚. ‚. ‚ Előző év(ek) ‚ ‚
. A tetel megnevezese Elozo cv ‚‚‚. Targyev

szaru modositasa.

a b c d e

I. Értékesítés nettó árbevétele 21466 27457

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek 1 2322

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV. Anyagjellegű ráfordítások 18116 22222

V. Személyi jellegű ráfordítások 2460 6893

VI. Értékcsőkkenési leírás 342 342

VII. Egyéb ráfordítások 125 180

VII. sorból: értékvesztés

ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 424
~ (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) 142

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

VIII. sorból: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

DC sorból: értékelési különbözet

a PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-DC)

C. ADÓZÁS ELŐTFI EREDMÉNY (±A.±B.) 424 142

X. Adó6zetési kötelezettség 43 54

Ii ADÓZQTF EREDMÉNY (±C.-X.) 381 88

A közzétett adatok könyv’izsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JASZBERÉNY, 2018. ~l~s 21. :~szboIdogházi T&epúlésfejlesztű K . _________

5144 Jászbd~kLghá2a. Rákóczi út 27. a vállalkozás vezetője
Adószém: 24365815216 ~kepviselője)

5sz.: $9500194.1 02.606Q00000000

O KörryveI& Pnkiiksan®
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Jászboldogházi Településfejlesztő KR
5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

2017.. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
l.A ~azdá1kodó bemutatása

- Székhely: 5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 24365815-2-16
- Cégjegyzékszám: 16-09-015100
- KSH szám: 24365815411011316
- beszámoló aláírásárajogosult: Vadkerti Tivadar
- Internetes honlap címe: Nincs.

(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)

- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013.05.06
- Könyvvizsgáló és nyilv.száma: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Aditi Kft, Berényiné Vígh Anna, reg.sz.: 124391
- Tevékenységi kör: épületépítési projekt szervezése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük cl, az un.
mérlegszerű elrendezéssel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év
december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja,
esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napj a

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO
módszer szerint meghatározott bekerülési érték.
A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált
haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a
teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Barűc által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon

kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési Vagy
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámoljuk.

@ Könyvelői Prakíikim@



2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés sorár~ feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásbax~

Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és
kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos
piaci feltételek között valósultak meg)

Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok
fajtáját és formáját)

Nemleges.
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10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók
11.1’ Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték aelenérték) esetén alkalmazott
feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben,
iHetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi istrumentumok csoportjai és valós értékük
Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárati ideje, a
cash-floww-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók
13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a
két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsoportonként

Nemleges. MSzboIdogház~ TeiepüJésfej~~s2t~ Kfl.
a144 Jászbo~dogháza. Rákóczj út 27.

Adoszam: 24355a~5.2.16
R.sz.: 695Qoio~ Q25Q~~

Kelt: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21. -VozUuÁt tCq.*dsir

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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JÁSZBOLDOGHÁZI Dátum: 2018.04.21.

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-tál 2017.12.31-ig.

a(z) I számlaszámtól 9892 számiaszámig

FORGALOM EGYENLEG

Számlaszám Megnevezes Tartozik Kovetel Tartozik Követel

Befektetett eszközök 14.604.061 2.410.209 12.193.852 .

12 Ingatlanok 14.254.255 2.144.308 12.109.947 -

124 Egyéb építmények 14.254.255 0 14.254.255 .

129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 0 2.144.308 - 2.144.308

1294 Egyéb építmények értékcsökkenése 0 2.144.308 . 2.144.308

14 Egyéb berendezések; gépek; járművek 349.806 265.901 83.905 -

141 Üzemi (Üzleti) gépek; felszerelések 237.842 0 237.842 .

143 Irodai; igazgatási berendezések; felsz. 74.956 0 74.g56 -

145 Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke 37.008 0 37.008 -

149 Egyéb berendezések terv szerinti értkcsökk 0 265.901 265.901

1491 Üzemi gépek berendezések értékcsökkenése 0 161.803 - 161.803

1493 Irodai, igazgatási berendezések ért.csökk. 0 67.090 - 67.090

1495 Kisértékű gépek, ber.écs-e 0 37.008 - 37.008

1 számlaosztály összesen 14 604 061 2 410 209 j 12 193 852

3 Követelések; pénzügyi eszközök;... 94.476.922 78.698.101 15.778.821

31 Követelések áruszállitásból és szolg.ból 33.644.889 22.203.536 11.441.353 ..

311 Belföldi követelések(forintban) 33.644.889 22.203.536 11.441.353 -

32 Követelések kapcsolt váll-sal szemben 2.500.000 2.500.000 .

325 Jegyzett, de be nem fizetett töke 2.500.000 2.500.000 - -

36 Egyéb követelések 860.110 280.625 579.485 -

3612 Elölrttartozások 500.000 0 500.000 .

368 Különféle egyéb követelések 16.143 16.143 . .

3685 Áthúzódó áfa technikai számla 14.375 14.375 - -

3687 Fordított áfa technikai számla 1.768 1.768 .

3695 Dupla utalásból eredö követelés 343.967 264.482 7g.485 .

38 Pénzeszközök 55.663.176 53.713.940 1.949.236 .

381 Pénztár 11.082.364 10.947.819 134.545 .

3811 Pénztár-számla 11.082.364 10.947.819 134.545 .

384 Elszámolási betétszámla 35.395.312 33.580.621 1.814.691 -

3841 Fö bankszámla xxcxox-xxx)o(xxx-xxxxxxxx 35.395.312 33.580.621 1.814.691 -

389 Átvezetési számla 9.1 85.500 9.185.500 . .

3891 Pénztár-Bank átvezetési számla 9.1 85.500 9.185.500 - -

39 Aktív időbeli elhatárolások 1.808.747 0 1.808.747 -

391 Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 103.500 0 103.500 -

393 Halasztott ráfordítások 1.705.247 0 1.705.247 -

3 számlaosztály összesen 94 476 922 78 698 101 15 778 821

4 Források (passzivák) 79.265.256 107.149.597 . 27.884.341

41 Sajáttőke 381.350 13.836.558 - 13.455.208

411 Jegyzett töke 0 3.000.000 - 3.000.000

412 Töketartalék 0 9.644.774 - 9.644.774

413 Eredménytartalék 0 810.434 - 810.434

419 Adózott eredmény 381.350 381.350 - -

44 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 9.600.000 - 9.600.000

449 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 9.600.000 - 9.600.000

4492 Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú köt. 0 9.600.000 - 9.600.000

QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer - (c) Számviteli Rendszer Kft. Oldalszám: 1/5



JÁSZBOLDOGHÁZI Dátum: 201 8.04.21.

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01461 2017.12.31 -ig.

a(z) I számlaszámtól 9892 számlaszámig

FORGALOM EGYENLEG

Számlaszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel

45 Rövid lejáratú kötelezettségek 21.306.643 24.560.196 - 3.253.553

454 Szállítók 21.306.643 24.560.196 - 3.253.553

4541 Belföldi anyag-és áruszállítók 21.306.643 24.560.196 - 3.253.553

46 APEH, VPOP Önkormányzatok elszámolása 20.574.355 21.720.005 1.145.650

461 Társasági adó elszámolása 55.000 94.000 . 39.000

4611 Társasági adó tárgyév 55.000 94.000 39000
462 Személyi jövedelemadó elszámolása 742.077 834.077 - 92.000

4621 Személyi jövedelemadó kötelezettség 742.077 834.077 - 92.000

46212 Kifizetői SZJA kötelezettség 742.077 834.077 - 92.000

463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 32.000 33.000 - 1.000

46304 Innovációs járulék kötelezettség 32.000 33.000 - 1.000

464 Költségv. bef. kötelezettség teljesítése 1.906.501 2.1 32.501 - 226.000

46407 APEH bírság,mul.birság önell.beflzetése 4.000 0 4.000 ..

4644 Egészségbiztosltási alap köt. teljesítése 385.293 432.293 - 47.000

4645 Nyugdijbiztosítási alap köt, teljesítése 469.000 529.000 - 60.000

4647 szociális hozzájárulás 973.000 1.087.000 - 114.000

4648 szakképzési hozzájárulás 73.208 82.208 - 9.000

4649 Egyszerüsltettfoglalkoztatottjáruléka 2.000 2.000 - -

466 Előzetes felszámitott áfa 4.780.331 4.780.331 - .

4661 Belföldi beszerzés levonható ÁFA 4.780.331 4.780.331 - .

46611 Levonható belföldi ÁFA 4.765.956 4.765,956 - -

46617 Vasariyag beszerzés levonható áfa 14.375 14.375 - -

467 Fizetendö áfa 6.367.098 6.367.098 - -

4671 Fizetendő belföldi ÁFA 6.367.098 6.367.098 - -

46711 Fizetendö ÁFA 6.352.723 6.352.723 - -

46717 Vasanyag beszerzés fizetendő áfa 14.375 14.375 . -

468 Áfa pénzügyi elszámolási számla 6.546.098 7.328.098 - 782.000

469 Helyi adók elszámolási számla 145.250 150.900 - 5.650

4694 Iparűzési adó elszámolási számla 145.250 150.900 - 5.650

47 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7.913.484 8.334.414 - 420.930

471 Jövedelem elszámolási számla 5.352.172 5.773.102 - 420.930

4721 Egyéb kifizetés elszámolás számla 31.000 31.000 - -

479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts 2.530.312 2.530.312 - -

4791 Alapítókkal szembeni kötelezettségek 2.500.000 2.500.000 - -

4798 Téves, dupla utalás miatti kötelezettség 30.312 30.312 - -

48 Passzív időbeli elhatárolások 9.000 18.000 - 9.000

482 Ktgk,ráfordítások passzív időbeli ethat 9.000 18.000 - 9.000

4821 Mérlegfordulónap elötti időszakot terh ktg 9.000 18.000 - 9.000

49 Évi mérlegszámlák 29.080.424 29.080.424 - -

491 Nyitómérleg számla 29.080.424 29.080.424 - -

4 számlaosztály összesen 79 265 256 107 149 597 j 27 884 341

5 Költségnemek 29.898.198 441.153 29.457.045 .

51 Anyagköltség 19.075.438 0 19.075.438 -

5111 Alapanyag 115.000 0 115.000 -

5112 Továbbszámlázott anyag 14.482.936 0 14.482.936 -

5113 Nyomtatvány, irodaszer 59.908 0 59.908 -

QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer - (c) Számviteli Rendszer Kft. Oldalszám: 2 / 5



JÁSZBOLDOGHÁZI Dátum: 2018.04.21.

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-tó! 2017.12.31-ig.

a(z) I számlaszámtól 9892 számlaszámig

FORGALOM EGYENLEG

Számlaszám Megnevezes Tartozik Követel Tartozik Követel

5114 Karbantartás anyag 1018.848 0 1.018.848

5115 Tisztító-és takarítószerek 617.870 0 617.870

5118 Étkezés 807.379 0 807.379

5131 Áramköltség 793.996 0 793.996

5132 Energiahordozók 243.718 0 243.718

5134 Közüzemi d~ak 572.416 0 572.416

5199 Egyéb anyag 363.367 0 363.367

52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 2.729.522 9.000 2.720.522

5214 Szemétés szennyvizszállltás 273.694 0 273.694

5216 Szállítási költség 50.000 0 50.000

5223 Egyéb bérleti dij 7.795 0 7.795

5231 Továbbszámlázott szolgáltatás 1.046.130 0 1.046.130

5241 Postaköltség 2,355 0 2.355

5243 Kiskassza dijcsomag 7,354 0 7.354

5261 Karbantartás 447.181 0 447.181

5271 Kőnyvelési dlj 45.000 9.000 36.000

5272 Ügy~édi,közjegyzöi díj 30.000 0 30.000

5294 Hirdetés, reklám, propaganda költségek 50.000 0 50.000

5296 Oktatás 66.929 0 66.929

5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei 703.084 0 703.084

53 Egyéb szolgáltatások költségei 471 .555 45.000 426.555

531 Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek 18.000 0 18.000

5321 Belföldi bankköltség 222.053 0 222.053

5332 Egyéb biztosítások 176.175 45,000 131.175

5341 Szerzöi jogdíj 55.327 0 55.327

54 Bérköltség 5.742.272 0 5.742.272

541 Munkavállalók munkabér költsége 5.742.272 0 5.742.272

5411 Alapbérek, törzsbérek 5.711.272 0 5.711.272

5419 Egyéb bérek 31.000 0 31.000

56 Bérjárulékok 1.150.715 0 1.150.715

563 szociális hozzájárulás 1.066.507 0 1.066.507

564 Szakképzési hozzájárulás költség 82.208 0 82.208

568 Közteheijegy 2.000 0 2.000

57 Értékcsökkenési leírás 728.696 387.153 341.543

571 Terv szerinti értékcsökkenési leirás 728.696 387.1 53 341.543

5711 Tárgyieszköz értékcsökkenés lineáris 728.696 387.153 341 .543

5 számlaosztály összesen 29 898 198 441 153_[ 29 457 045

a Értékesítés elsz. önköltsége és ráford. 234.023 0 234.023 -

86 Egyéb ráfordítások 180.023 0 180.023 -

863 Szokásos mértékű eredm.csökkentő tételek 6 0 6 .

8631 Más vállalkozónak fizetett kamatok 6 0 6 .

864 Le nem vonható ÁFA 1.701 0 1.701 ..

867 Állami költségvetéssel elszámolt adók 177.303 0 177.303 -

8671 Költségvetéssel elszámolt adók,illetékek 25.000 0 25.000 -

86714 lnnovácíósjárulék 25.000 0 25.000

8672 Önkormányzatokkal elszámolt adók illetékek 152.303 0 152.303 -
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JÁSZBOLDOGHÁZI Dátum: 2018.04.21.

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-tál 2017.12.31-Ig.

a(z) I számlaszámtól 9892 számlaszámig

FORGALOM EGYENLEG

Számlaszám Megnevezés Tartozik Kovetel Tartozik Követel

86725 Helyi iparuzési adó 150 900 0 150 900 -

86728 Helyi adó késedelmi pótlék 1 403 0 1 403 -

8698 Kerekltési kulonbözet 1 013 0 1 013 -

89 Nyereséget terhelő adok 54 000 0 54.000 -

891 Társasági adó 54 000 0 54 000 -

8 számlaosztály Összesen 234.023 0 234 023

9 Értékesítés árbevétele és bevételek 0 29 779 400 . 29.779.400

911 Fotevékenység ertekesités árbevétele 0 1 462 767 . 1 462 767

912 Továbbszámlázott anyag 0 13339674 - 13339674

921 BelfÖldi értékesités árbevétele 0 11 450 858 - 11 450 858

922 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 203 699 - 1 203 699

96 Egyeb bevetelek 0 2.322 402 . 2 322.402

9692 Bértámogalás 0 2 207 680 . 2 207 680

9698 Bevétel jellegű kerekltési külőnbÖzet 0 114 722 . 114 722

9 számlaosztály Összesen 0 29 779 400 j 29.779 400

Mlndosszesen: 218.478.460 218.478.460
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JÁSZBOLDOGHÁZI Dátum: 2018.04.21.

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-tól 2017.12.31-ig.

a(z) I számlaszámtól 9892_számlaszámig

Egyezőség számítás

FORGALOM EGYENLEG

Tartozik Követel Tartozik Követel

1. számlaosztály összesen. 14.604.061 2.410.209 12.193.852 -

2. számlaosztály összesen: 0 0 - -

3. számlaosztály összesen: 94.476.922 78.698.101 15.778.821 -

4. számlaosztály összesen: 79.265.256 107.149.597 . 27.884.341

1-4 számlaosztály összesen: 188.346.239 188.257.907 27.972.673 27.884.341

1-4 számlaosztály egyenlege: 88.332 0

5. számlaosztály összesen: 29.898.198 441 .153 29.457.045 .

8. számlaosztály összesen: 234.023 0 234.023 .

9. számlaosztály összesen: 0 29.779.400 - 29.779.400

5-9 számlaosztály összesen: 30.132.221 30.220.553 29.691.068 29.779.400

5-9 számlaesztály egyenlege: 0 88.332

Mindösszesen: 218.478.460 218.478.460 88.332 88.332
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