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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. június 3-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő nyílt rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert, —

képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről vendég: 4 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésen jelen van 6 fő képviselő, Kobela Margit jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud

részt veimi a mai ülésen.

Á Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a mai ülésen a nieghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület. A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai rendkívüli
ülésen a Szűcs Lajos polgármester javaslata alapján a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület.

Határidő: 2019. június 3.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Beszámoló a település 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására ten
intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető — Jászberényi
Rendőrkapitányság
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Tisztelettel köszöntöm Dr. Tóth Péter rendőr ezredes Urat a Jászberényi
Rendőrkapitányság rendőrkapitányát, aki minden évben beszámol az egész Jászság, és kiemelve a
településünk közbiztonságának helyzetéről. Ehhez kapcsolódóan nagyon részletes írásbeli beszámolót
is megkaptuk. Átadom a szót a Rendőrkapitány Urnak, és kérem, ha van szóbeli kiegészítése, akkor
tegye meg.

Dr. Tóth Péter rendőrkanitány: Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselőtestület! A beszámoló a
Belügyminisztérium és az Országos Rendőr Főkapitányság által kiadott forma alapján készült. A
rendőrség inunkájárót elég részletes beszámoló készült, amelyben szerepelnek az előző évi célok,
melyek összességében végrehajtást nyertek. Pozitív, hogy az előző évekhez hasonlatosan a regisztrált
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bűncselekményeknek a számán tovább sikerült csökkenteni. Bár itt annyira kevés számban fordult elő
bűncselekmény. Az előző évben 1 volt, amit úgy gondolom, bogy senki sem tud felidézni. Talán egy
betörésre emlékszem, a többiek nagy része az ittas vezetés, amely a motoros találkozóhoz köthető. A
kiemelt bűncselekmények száma kettőről egyre csökkent. Az egész országban nem sok olyan település
lehet, ahol egy darab kiemelt bűncselekmény volt. E mellett fontosnak tartom, bogy a nyomozás
eredményességét tovább tudtuk növelni. Majdnem 70 %-os az összes bűncselekmény számának a
felderítése, és majdnem 60 %-os a kiemelt cselekményeknél. Ezzel nem a helyi elkövetőket kell, bogy
sakkba tartsuk, hanem a területen lévő utazó bűnözőket, akik közöl Jászboldogbázán nem sokan
jelentkeztek. Vajon miért? Azért, mert mind a lakosságnak, mind a polgárőrségnek az utazó bűnözőket
sikerült távol tartani. Mindenképpen pozitív, hogy amikor beérkezünk a falu, akkor látható, hogy
kamerarendszer működik a településen, és a polgárőrség jelenléte rásegít a biztonságra. Az eredmények
nem csak a saját érdemünket tükrözik, hanem amiatt jók ezek az értékek, hogy a faluban okos, rendes,
dolgos emberek élnek, és nem a másikéból szeretnének élni, illetve a polgárőrséggel együtt sikerült
olyan miliőt teremteni, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek biztonságban tudjanak élni. A
beszámoló tartalmazza mind a szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások száinadatait, mind a
közrendvédelini mutatókat is. A figyelmet mindenképpen arra szeretném irányítani, hogy az előző
évekhez képest kőzterületi jelenlétet mutató rendőrség nagyvalószínűség szerint az országos vezetés
útmutatása mellett átalakul. Nem mindig kőzterületi erőt mutató rendőrség kívánunk lenni az
elkövetkezendőkben, hanem úgynevezett reagáló rendőrség. Ez nem aztjelenti, bogy mindig utólagosan
érünk oda a cselekményekhez, bár az nagyon fontos kritérium, hogy a bejelentésekre a megfelelő
szakértelemmel rendelkező kollégákat tudjuk küldeni, akik a helyszínen a legmegfelelőbben fog majd
tudni intézkedni. Azt is jelenti a reagáló rendőrség, bogy ott tudjanak lenni, ahol éppen rájuk a
legnagyobb szükség van. Nagyon fontos a rendezvények helyének, idejének ismerése, amely alapján cl
kell majd dönteni, hogy hol van szükség a közterületi jelenlétre. A települések és azok vezetői egyre
inkább panaszkodnak arra, hogy kevesebb rendőrt látnak. Azt a rendőri erőt, amely rendelkezésre áll,
azt a legnagyobb mértékben a közterületekre irányítjuk. Az eredmények annak is köszönhetők, hogy
megfelelő bűn és baleset megelőzési tevékenységet folytattunk. Azok az intézkedések, megelőző
programok, amelyeket lefolytattunk, azok nagymértékben hozzájárulnak az elkövetkezendőkben is
ahhoz, hogy a megelőzést fontossá tudjuk tenni. Iskolarendőrök program, drog-prevenciós előadás, a
Jászsági Egyeztető Fórum mind azt szolgálja, hogy nemcsak itt, hanem az egész Jászságba
megpróbáljuk visszaszorítani a droghasználatot. Kábítószer helyzet a Jászságban nincs. Nem éri meg az
élvezeti cikkeket fogyasztóknak, sokkal több pénzt rákölteni a kábítószerekre, mint mikor sokkal egyéb
besorolású, vagy sokkal rosszabb minőségű, olcsóbb anyagokat is mnegvásárolhatnak, melynek a hatása
ugyanolyan, mint a kábítószeré. Az önkormányzattal, polgárőrséggel, és a társadalmi szervezetekkel, az
oktatási intézményekkel megfelelő kapcsolatokat alakítottunk ki. A kapcsolattartásra a körzeti
megbízottak szolgálnak. Ok azok, akik a területeket bejárva leginkább megjelennek. Vannak központi
elrendelésű akciók, oktatások, képzések. Nem mindig a község saját körzeti megbízottja tartózkodik a
településen, hanem van egy körbejáró kmb-s szolgálatunk is. Több esetben a Neszűri kollégák is
tartózkodnak ezen a területeket, és az itteni kinb-as is tartózkodik ott. Ez mindig attól rngg, hogy a
céljaink között mi szerepel. A körzeti megbízott igyekszik mindig a lehető legtöbb időt tölteni a
településen, de más rendőrök is előfordulhatnak itt. A lakosságnak, a helyieknek ezen célok azok,
amelyek az elsőrendűek. Ha ugyanilyen eredménnyel sikerül azokat a célokat teljesíteni, mint az
előzőkben, akkor jó évet zárhattunk. Kérem, bogy az elkövetkez~ndőkben is támogassák, ugyanúgy,
mint eddig a Jászberényi Rendőrkapitányság munkáját. Köszönetet szeretnék mondani az elmúlt idők
támogatásáért. Köszönetet mondok támogatásukért a Képviselőtestülctnek, Polgármesternek, és egyéb
szervezeteknek. E mellett legnagyobb mértékben a Polgárőrségnek, inert úgy gondolom, hogy itt
Jászboldogházán nemcsak a kollégák részére adnak meg minden segítséget, hanem nyilvánvalóan a
lakosságnak is. Köszönöm szépen!

Szűcs Laios: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, mely nagyon kielégítő volt. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, hozzászólása?

Joó-Kovács Balázs: Az eredmények mutatják, hogy az a féle energia, amit befektettek a munkába azjó
lett felhasználva, hiszen még inkább javult a helyzet statisztikai számok szerint is a településen. Ennél
jobbat nem lehet ebből kihozni. A Polgárőrség részéről mnegköszönöm a rendőrségi segítséget. Bármikor
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telefonáltunk, mindig Segítséget kaptunk. A körzeti megbízott fogékony, segítőkész volt mindenféle
felkérésre’ 2019’ június 29-én civil napi rendezvény lesz a településen. Ha lenne a rendőrségnek idevaló
tevékenysége, akkor nagyon Szívesen fogadnánk. Köszönöm szépen!

Szűcs Lajos: Szeretnék köszönetet mondani a rendőrségnek a 2018’ évben végzett munkájukért. Külön
köszönöm, hogy a körzeti megbízotton keresztül látom, hogy folyamatosan Figyelemmel kísérik a
települési rendezvényeinket, legyen az akár önkormányzati, akár civil szervezeti rendezvény, vagy
bánni más’ Ez nagyon jó dolog, hogy folyamatosan, kiemelten Figyelemmel kísérik a település
megmozdulásait, részt vesznek rajta és szükség szerint biztosítják azokat. Ugy gondolom, hogy mindent
megtesznek, ami elvárható. A statisztikai eredményeknek örülünk, hogy ilyen kevés a településen a
probléma és a bűncselekmény. Egy kérdés mégis megfogalmazódott bennem.

Az ősszel közbiztonsági fórumot tartottunk, azon a napon történt egy olyan baleset külterületen, amikor
egy gépjárművet az árokban az útszélén hagytak. Egy hónappal ezelőtt megint volt egy másik. Kinek a
feladata, és hogyan lehetne az út szélén hagyott gépjárműveket minél előbb eltüntetni? Mert azt
tapasztalom, és olyan visszajelzések jönnek, hogy amikor történik egy ilyen eset, főleg éjszaka
problémás, mert az ott közlekedők sorban megállnak, mert nem tudják, hogy friss —e a baleset?
Megnézik, hogy van-e benne valaki, aki esetleg sérült? Ha ez jellemző lesz, akkor majd lehet, hogy
akkor sem állnak meg az emberek, amikor tényleg ott lesz benne a sérült ember, aki várja a segítséget!

Az önkormányzatnak van-e lehetősége beavatkozni?

Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: A rendőrségnek elsősorban akkor van intézkedési kötelezettsége, ha
súlyos sérült van, vagy egyáltalán sérülés van’ Ha anyagi kár van, akkor kell a rendőrségnek intézkedni,
ha valamilyen kérés vagy bejelentés érkezik. Ha a rendőrség kiérkezik a helyszínre, de már nem talál
ott senkit, akkor a továbbiakban intézkedési kötelezettség nincs. Azt az autót elszállítani nem tudjuk,
amely ügyben nem folytatunk eljárást’

Vámosi Norbert: Konkrét eset a 2018. november l-i eset. Egyszer lent volt az árokba az autó, azután
fenn volt, és így változott a helye le-fel’

Dr. Dinai Zoltán: Hulladéknak tekinthetjük-e, ha nem viszi el senki? Ha személyautónak tekintjük,
akkor nem nyúlhatunk hozzá.

Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: Véleményem szerint, ha nincs meg a tulajdonos, nincs gazdája, akkor az
önkormányzatnak van intézkedési joga, állagmegóvás érdekében. Ha Közútkezelő területén van, akkor
annak kell intézkedni.

Parancsnok Úr nyíltak vagyunk az együttműködésre. Fogalmazzák meg konkrétan a részünkre, hogy mit
tudunk ebben tenni’ Ha közlekedési versenyt, akkor azt, ha bűnmegelőzési versenyt, akkor azt. Ha
előadást, akkor azt. Nem mondtam nemet a felkérésre’ Ha lehetséges, akkor most is támogatjuk. Biztos
vagyok, hogy tudunk benne segítséget nyújtani’ Tudunk rendőrautót küldeni (~ órára) a gyermekeknek,
hogy ismerkedjenek a munkánkkal. A körzeti megbízott jön bizonyára felügyelni a rendezvényt, akkor
olyan autóval érkezik, amely erre is alkalmas lehet. Igy szokhatják a gyermekek arendőr közelségét,
ismerkedhetnek vele. Csak az a kérésem, hogy egy rövidebb időt vegyen igénybe. Orülünk, ha ezzel is
tudunk segíteni.

Szűcs Laios: Köszönöm szépen! Van-e kérés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2019. (VI. 03.) KéDviselőtestü leti Határozat
A település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről

szóló 2018. évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2018. évben elvégzett jó munkájáért.

A továbbiakban jó munkát, sikereket és jó egészséget kívánnak a település közbiztonságának
javításáért dolgozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2019. június 3 1.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dixiai Zoltán —jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság— 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.

Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm a beszámoló elkészítését, valamint, Rendőrkapitány Úrnak, hogy személyesen
részt vett a mai ülésen. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten a jövőben is támogatja a
rendőrséget. A további munkájukhozjó egészséget, és sok sikert kívánunk.

Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: Köszönjük szépen.

A Rendőrkapitány Úr elment a teremből, és az ülés folytatódott tovább.

2. Napirend
Előterjesztés „A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in~astrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázat megvalósításához történő hitel igénylés
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgánnester

Szűcs Lajos: A mai napon egy órával ezelőtt irtuk alá a napirenddel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
nyerteseként kiválasztott vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozó szerződéseket. A munkálatok
rövidesen elfognak kezdődni. A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak lehetősége van a támogatás
50 %-át előlegként leigényelni. Ezzel kapcsolatosan az előző Képviselőtestületi ülésen döntöttünk. A
beruházás két részből áll. Ebből tudjuk minkét résznek az 50 %-át abból tudjuk finanszírozni. A másik
50 %-hoz támogatást mnegelőlegező hitel felvétele szükséges. Osszes támogatásként 42 millió Ft-ot
nyertünk. Ennek az összegnek a felét kell valamelyik hitelintézettől igényelnünk. 8v végére tehető,
amikor majd befejeződik a beruházás, és a második üteme is lezárul, akkor lesz igényelhető a Magyar
Allamkincstártól a támogatás másik fele is. Majd a végelszámolás után, amikor megérkezik a támogatás,
akkor abból kerül majd ez a hiteltörlesztésre. Tehát a beruházás támogatás részének az 50 %-át
szeretnénk támogatás megelőlegező hitelként kérelmezni. Megkerestük ezzel a gondolattal az
önkormányzat számnlavezető pénzintézetét a 3A Takarékszövetkezetet. Most sajnos nehezebb lett, mint
az előző években volt a támogatás mnegelőlegező hitellel kapcsolatos lebonyolítás a
Takarékszövetkezetnél. Fontos volna, hogy amikorra befejeződik a beruházás, akkorra a hitelszerződés
a banknál megtörténjen, és rendelkezésre álljon az összeg.

Van-e kérés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a fenti projekthez
kezdeményezzük a támogatás 50 % -ára vonatkozó hitel felvételét a számnlavezető pénzintézettől.
Kérem a Képviselőtestületet, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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66/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
„A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés” fejlesztése című
pályázathoz hitel igénybevételéről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2017. 09. 29-én a
Vidékfejlesztési Program keretén belül „a helyi termékértékesítést szolgáló piacok inüastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés” fejlesztése című VP6-7.2.1-7.4. 1.3-17 kódszámú feiMvás alapján. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült. Az irányító hatóságtól támogatói okiratban értesítették
önkormányzatunkat.

A projekt megvalósítási szándéka fennáll, a megvalósítás érdekében 50 % előleg lehívható, melyet már
kezdeményeztünk. Elbírálása folyamatban van. A fennmaradó 50 % finanszírozásához banki hitelt
kívánunk igénybe venni, ezt a bitelcélt a Képviselőtestület jóváhagyja, és dönt annak felvételéről.

A hitel ésjárulékainak megfizetését az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
A biztosíték a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának támogatói okirata.
A hitelfelvétel nem esik törvényi korlátozás alá.

A projekt tervezett teljes költsége összesen: nettó 47 786 388 Ft.
A támogatás összege: nettó 42 301 401 Ft.
Onerő: nettó 5 484 987 Ft.
Lehívható és igénybe vehető előleg: nettó 21150 700 Ft.

Tervezett igényelt hitel összege: 21150 700 Ft.

A hitel igénybevételéhez felkéri a Képviselőtestület Szűcs Lajos polgármestert, hogy a hitel
igénybevételét kezdeményezze a 3A Takarékszövetkezetnél, és megbízza a hitelszerződés aláírásával.

Határidő: AzoimM
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

3A Takarékszövetkezet
Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
Ira ttár

3. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Jászboldogháza Községi Önkormányzata támogatást kíván benyújtani a TOP-l.4.l-19
.‚Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel. A felhívás 100 %-os támogatási intenzitással
biztosítaná a megvalósítást önerő nélkül. Mivel a hazai forrású pályázat teljes anyaga (műszaki
tervdokumentációja) kiindulási alapnak rendelkezésre áh, így javaslom a TOP pályázat benyújtását is
annak érdekében, hogy a két programból valamelyiket hátha sikerül megnyerni. A pályázat elkészítését
és aktualizálását kezdeményezem. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal sz alábbi határozatot hozta:
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67/2019. (VI. 03.’) Képviselőtestületi Határozat
TOP-1.4. 1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Önkormányzata támogatást kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19
.‚Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel.
A pályázat tervezett költségvetése, mely tartalmazza az egyéb járulékos költségeket (tervezés,
előkészítés, műszaki ellenőrzés, stb.) az eszközbeszerzésen és az építkezésen túl:
a projekt tervezett költsége összesen: bruttó 31 803316,-Ft.

A pályázat tartalma: 7 férőhelyes mini bölcsőde létrehozása. Többfunkciós intézmény kialakításával,
(egy intézményen belül óvoda és mini bölcsőde) a jelenlegi óvodai épületben.
A projekt megvalósításának helye: 5144 Jászboldogháza Petőfi Sándor utca 2., 812/2 hrsz.
Tulajdoni hányad: 1/1 100 % önkormányzati tulajdon.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat benyújtásával. (EPTK
pályázatbenyújtó felületen.)

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Irattár

Szűcs Laios: Bocskai utca 64. szám alatti telek megvásárlásával kapcsolatosan érkezett egy kérelem.
A telekért jelenlegi állapotában 100 eFt vételárat ajánlott’ Az ingatlan a csatorna mellett helyezkedik el.
Nincs közművesítve. Ajelenlegi állapotában beépítésre nem alkalmas. Fel kellene tölteni’ Nem mondta
el, hogy milyen célra szeretné megvásárolni a telket. A jelenlegi állapotában reálisnak tartom az
árajánlatot.
Van-e kérés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkorjavaslom a kérelem támogatását. Kérem
a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő telek eladásáról

Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Tóth Vivien 5144
Jászboldogháza, Bocskai u’ 66. szám alatti lakos telekvásárlására benyújtott kérehnét, és az alábbi
döntést hozta.

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Jászboldogháza Községi Önkormányzat tulajdonát képező
Jászboldogháza belterület 476/3 brsz-ú (Bocskai u. 64.) 1180 m2 beépítetlen terület művelési ágú
ingatlant eladja a kérelmező Tóth Vivien részére 100.000,-Ft,-, azaz Egyszázezer forint vételárért.

Az adásvétellel kapcsolatos költségek megfizetése a vevőt terheli.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az
adásvétellel kapcsolatosan járjon cl, és az adásvételi szerződést írja alá.
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Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Tóth Vivien 5144 Jászboldogháza, Bocskai u. 66.

Dr. Dinai Zoltán — jegyző

Szűcs Lajos: Következő kérelem a Vezér utca 66/19 hrsz. ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
érkezett. Az előző ülésen döntöttünk a Vezér utca 66/20 hrsz. ingatlan eladásáról. Most a telek
szomszédságában lakó Kisbalázs Ferenc nyújtott be kérelmet. Az előző vásárló is és Kisbalázs Ferenc
is gépeket, eszközöket szeretne tárolni a inegvásárlandó ingatlanon. Sajnos utólag, mint kiderült, nem
beszélték meg a vásárlást, nem egyezkedtek. Ezért utólag tudta meg Kisbalázs Ferenc, hogy elkelt az a
telek, ahol eddig ő tárolta ott a gépeit, eszközeit. Kértem, hogy felezzék meg az ingatlant, és használják
mind a ketten. Jogilag hibát nem követtünk cl. Emberségből tévedtünk, mert meg kellett volna
kérdeznünk a szomszédot. Ezért Kisbalázs Ferenc szeretné, ha az ingatlan mellett lévő 331 m2 telket
meg tudná vásárolni az önkormányzattól. A telekért 50.000,- Ft árajánlatot adott. A teleknek utca felőli
részről megközelítése nincs, csak a laposból, ahol 6 in széles névtelen út van kialakítva. Abban
maradtunk, hogy a telek megvásárlása után Ficzere József és Kisbalázs Ferenc a két telket megosztva
egyezséget kötnek. Földmérővel telek átalakítást végeznek, és olyan megosztást kérnek, hogy
mindkettőjüknek megfeleljen. Javaslom a kérelem támogatását.
Van-e kérés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nines, akkor javaslom a kérelem támogatását. Kérem
a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő telek eladásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete inegtárgyalta Kisbalázs Ferenc 5144
Jászboldogháza, Vezér utca 10. szám alatti lakos telekvásárlására benyújtott kérelmét, és az alábbi
döntést hozta.

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Jászboldogháza Községi Önkormányzat tulajdonát képező
Jászboldogháza belterület 66/19 hrsz-ú 331 rn2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlant eladja a
kérelmező Kisbalázs Ferenc részére 50.000,- Ft,-, azaz Ötvenezer forint vételárért.

Az adásvétellel kapcsolatos költségek megfizetése a vevőt terheli.

A Képviselőtestület niegbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az
adásvétellel kapcsolatosan járjon el, és az adásvételi szerződést írja alá.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Kisbalázs Ferenc 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 10.

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Irattár
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Szűcs Lajos: Az előző évekhez hasonlóan érkezett kérelem Yakuzák SE versenyzője
sportolásának támogatására. Részt vett európai és világbajnokságon is. Most is európai bajnokságra
készül. 200.000,- Ft. támogatást kérnek, utazás, szállás, és étkeztetés költségekre szeretnék fordítani az
összeget. édesanyja halála óta édesapja egyedül neveli, és még van egy testvére. Támogatásra
javaslom a kérelmet, de kisebb, 100 eFt összegben. Van-e más javaslat?

Van-e kérés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkorjavaslom a kérelem támogatását. Kérem
a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
. részére rendkívüli települési támogatás megállapításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta
Jászboldogháza, . szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítására benyújtott
kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

A kérelmező részére gyermekének, . hátrányos helyzetű sportoló, Yakuzák
Sportegyesületnél történő versenyeztetése céljára a Képviselőtestület a 2019. évi szociális keret terhére
rendkívüli települési támogatást állapít meg.

A képviselőtestület a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 24.) Önkormányzati Rendelet 6/A. ~
alapján 100.000,- Ft., azaz Egyszázezer forint rendkívüli települési támogatást állapít meg az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében lévő szociális keret terhére.

Felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a megállapított támogatást részére fizesse
ki.

Határidő: 2019. június 28.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó

— kérelmező
Irattár

Szűcs Lajos: Jászboldogháza Községi Önkormányzata együttműködési partnerségi megállapodásokat
kötött LEADER Vidékfejlesztési Programban „Ertékkel bíró helyi rendezvények támogatása” VP6-
19.2.1-48-7-17 kódszámú felhívások kapcsán az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülettel.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a településen működő aktív munkát végző civil szervezetek
lehetőség szerinti támogatására, akik a jász hagyományokat és az identitást őrzik, ápolják. Ennek
érdekében a működésükhöz kapcsolódó, valamint a lebonyolításhoz szükséges segítséget javaslom
részükre megítélni. Van -e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

71/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Az „Ezüstkor,, Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a LEADER
Vidékfejlesztési Programban „Ertékkel bíró helyi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1-48-7-l7
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kódszámú felhívás kapcsán a nyertes pályázathoz támogatásként 315.000,- Ft-ot biztosít az
önkormányzat.
Az összeg egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a támogatási összeget utalja át az
egyesület részére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó

„Ezüstkor” Nyugdíjasok Egyesülete— 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.
Irattár

Szűcs Lajos: JászboldoRháza Községi Önkormányzata együttműködési partnerségi megállapodásokat
kötött LEADER Vidékfejlesztési Programban „ Ertékkel bíró helyi rendezvények támogatása” VP6-
19.2.1-48-7-17 kódszámú felhívások kapcsán a Jászboldogháza I~úságáért Közhasznú Egyesülettel. Az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a településen működő aktív munkát végző civil szervezetek
lehetőség szerinti támogatására, akik a jász hagyományokat és az identitást őrzik, ápolják. Ennek
érdekében a működésükhöz kapcsolódó, valamint a lebonyolításhoz szükséges segítséget javaslom
részükre megítélni. Van -e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nhícs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/20 19. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a LEADER
Vidékfejlesztési Programban „Ertékkel bíró helyi rendezvények támogatása” VP6-19.2.1-48-7-l7
kódszámú felhívás kapcsán a nyertes pályázathoz támogatásként 352.000,- Ft-ot biztosít az
önkormányzat.
Az összeg egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a támogatási összeget utalja át az
egyesület részére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó

Jászboldogháza Itjúságáért Közhasznú Egyesület — 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Irattár

Szűcs Lajos: Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is 4 hét napközi tábort tervezünk.
Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület előzetes felmérés alapján megszervezné a nyári
napközi gyermektábort. A táborban résztvevő, rászoruló gyermeket kellene tániogatnia az
önkormányzatnak, mert a tábor díját a szülők soknak tartják. Ahol két, három gyermek van, már komoly
kiadást jelent a szülőknek. Az tábor díja tartalmazza a napi háromszori étkezést, felügyeletet, és a
programokhoz történő anyagi támogatás hozzájárulását. A szülőktől is kérnek valamennyi összeget.
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A költségvetés szociális keretéből tudunk önkormányzati támogatást nyújtani a rászorultak részére. Heti
20 gyermek ellátását tervezzük, négy héten keresztül, de ajelentkezők felmérésére a következő hetekben
kerülne sor. Ha úgy dönt a testület, hogy támogatja a 2019. évi nyári napközi gyermektábor
lebonyolítását, akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntene majd a jelentkezők támogatásról.
Van-e az elhangzotthoz vélemény, kérdés, hozzászólás? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2019. (VI.03.) Képviselőtestületi határozat
2019. évi nyári napközi gyermektábor lebonyolításának támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Jászboldogháza
I~úságáért Közhasznú Egyesület által megszervezett 2019. évi nyári napközi gyermektábor
lebonyolítását támogatni kívánja.

A 2019. június - 2019. augusztus hónapokban megrendezése kerülő táborokat a Képviselő-testület a
résztvevő, rászoruló gyermekként napi 800.-Ft összeggel, de maximum összesen 300.000.-Ft-tal
támogatja a 2019. évi költségvetéséből.
A Képviselő-testület megbizza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a benyújtott
jelentkezéseket bírálja el és a jelentkező gyermekek részére rászorultságuk alapján az önkormányzati
támogatást állapítsa meg a Képviselő-testület által megállapított mértékben.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási előadó

Jászboldogháza líjúságáért Közhasznú Egyesület

Szűcs Lajos: Az előző évekhez hasonlóan a hivatal 2019. augusztus 05. —2019. augusztus 16. közötti
munkanapokon igazgatási szünetet szeretne tartani. Javaslom, hogy a kérés támogatását. Van-e az
elhangzotthoz vélemény, kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akicor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2019. (VI.03j Képviselőtestületi határozat
Igazgatási szünet elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat
döntésével összhangban úgy döntött, hogy a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal — Jászboldogházai
Kirendeltsége — 2019. augusztus 05. —2019. augusztus 16. közötti munkanapokon igazgatási szünetet
tart. Ezen idő alatt a kötelező feladatok ügyeleti formában lesznek biztosítva.

Határidő: 2019. augusztus 5.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Járási Hivatal — Dr. Dobos Róbert hivatalvezető

Köztisztviselők — helyben
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Szűcs Lajos Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú, „Értékkel
bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázatot meghirdetett meg. A jövő évre tervezett
rendezvényekre szeretnénk pályázatot benyújtani a Vidékfejlesztési LEADER Programra. Javaslom,
hogy adjuk be a pályázatot. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2019. (VI. 03.) Képviselőtestületi Határozat
„Ertékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászsági Kistérségi Helyi
Közösség Egyesülete által meghirdetett VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú „Értékkel bíró helyi
rendezvények támogatása” című pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani.

Nyertes támogatás esetén az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot
adja be, és kedvező elbírálás esetén a támogatási szerződést írja alá.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Irattár

Szűcs Lajos: Megkérdezem a Képviselőtestületet és lakossági vendégeinket, hogy van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, véleménye, bejelentése?

Mivel kérdés, hozzászólás, vélemény, bejelentés nem volt, a Polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
A szünet után az ülés zárt üléssel folytatódott tovább.

Kmf.

...‘(Szucs Lajos) (Dr Dinai Zoltai~
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Kép’iselő-testületének
ELNÖKETOL

8/2019.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel megbívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére

2019. június 3-án, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó emeleti tenne

Javasolt nauirendi pont:
1. Beszámoló a település 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

javítására tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi fótanácsos, kapitányságvezető —

Jászberényi Rendőrkapitás~yság — írásban, szóban
Szűcs Lajos polgármester szóban

2. Előterjesztés „A VP6-’7.2.l-7.4.l.3-1’7 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
inh~asnkturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázat megvalósításához történő hitel
igénylés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

3. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban
- vételi ajánlat megtárgyalása

Zárt ülés:

4. Előterjesztés a 2019. évben történő kitüntető díjak adományozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

Jászboldogháza, 2019. május 29.

.jos
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JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Ügyszám: 16020/8173/2018. ált.
Tárgy: Jászboldogháza 2018-as
rendőrségi beszámoló
Előadó: Orosz Tibor c. r. üzIs.
Tel.: 57 504-296

Szücs Lajos ~il~ Közös Önkznmányzati Hivatal
Jászboldogbázi Kirendeltségpolga rniester 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Jászboldo2háza Érke~: 2019 MÁJ 2’.
_____ ‘/‚..‚.‚ —

Eiöszásn: _juió5zarn: I ~Zt.~
Tisztelt Polgármester Ur!

A 2018-as év ‚‘onatkozásában Jászboldogháza községre vonatkozó rendőrségi beszámolót
elkészítettem, melyet ezúton mellékleteivel együtt további felhasználás céljából megküldök.

Jászberény, 2019. május 22.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Cím: 5100 Jászberény Hatvani úti.
Telefon: (57) 504-280, Fax: (57) 504-292

e-rnaiF jaszberenyrk~jasz.police.hu

RzsNEO3.9o.IO2,O’I6O2o.59S~.6O24.BUEG-.;3775b45.loe1B7Ac~öE.5gs~6934)
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Jászboldogháza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről
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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 területén két járást alakítottak ki, a Jászapáti
székhelyű Jászapáti Járást és a Jászberényi székhelyű Jászberényi Járást 9-9 településsel. Az
illetékességi területén 18 település, 5 város és 13 község található.

Jászboldogháza település a Jászberényi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály — Körzeti
Megbízotti Alosztály illetékességi területén található. Az alosztály illetékességi területe
kiteijed Jászberény külterületére, Jászfelsőszentgyörgyre, Jászboldogházára, Jánoshidára,
Alattyánra, Jászjákóhalmára és Jásztelekre.

Jászboldogháza település a Jászberényi Járáshoz tartozik. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytöl 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 villamositott vonalán érhető el.
Vasútállomása a Jászboldogháza—Jánoshida 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 főút) - Tápiógyörgye—Jászboldogháza közötti úton.
Területe: 55, 31 km2. Belterülete: 157 ha. Allandó népessége 1686 fő (1(51-l 2018.)

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2019.
február hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint
készítettem el.

2018. évre kitűzött célok:

1. Jászboldogháza község 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.

2. Az összes és ezen belül a 14 kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség romlásának megakadályozása.

3. Az illegális bevándorlás elleni eredményes és hatékony fellépés a kockázat elemzésen
alapuló helyi ellenőrzések fokozásával.
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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 és a Űx telepítésű
Jászberényi Rendőrkapitányságot érintő komplex ellenőrzési pontok megvalósítása és
működtetése.

5. A 201 3-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 kiteij esztése és alkalmazása.

I. Jászboldogháza település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a
kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

2017-ben Jászboldogháza településen 15 darab volt a regisztrált bűncselekmények száma,
2018-ban ez a szám 11-re csökkent.

1.2. Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2017-ben és 2018-ban is 8db.
A településen korábban is a közterületen elkövetett bűncselekmények voltak a jellemzőek.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemeken kezelt
bűncselekmények áttekintése

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2017-ben 890,2, 2018-ban pedig
652,4 volt. Ez az arányszám továbbra is alacsonyabb mind az Országos’ mind pedig a megyei
átlagnál.

1.4. A kiemelt bűncselekmények számának alakulása

Jászboldogháza kőzség közigazgatási területén az összes kiemelt kategóriában 201 8-ban 1
kiemelt bűncselekmény került regisztrálásra a 2017-as 2 bűncselekménnyel szemben.

Emberölést és annak kísérletét, súlyos testi sértést, halált okozó súlyos testi sértést, kiskorú
veszélyeztetését. embercsenipészetet, garázdaságot, önhíráskodást, visszaélés kábítószerrel
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(terjesztői magatartás tekintetében), személygépkocsi lopást, zárt gépjármű feltörést, rablást,
kifosztást. zsarolást. orgazdaságot ésjárinű önkényes elvételét nem regisztráltak 2018-ban.

Lapások ás lakásbetörések számának alakulása

A 201 8-ban a regisztrált lopások száma 1 ‚ a lopásokon belül a lakásbetörések száma pedig O
a 2017-es évvel megegyezőek az adatok.

Garázdaság, test! sértés, rongálás bűncselekmények számának alakulása

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy regisztrált rongálás, testi sértés, garázdaság
elkövetése miatt nem indult eljárás a 2018-ban és 2017-ben sem.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A nyomozás eredményességi mutatókat elemezve megállapítható, hogy a Jászberényi
Rendőrkapitányság nyomozás eredményességében 201 0-től emelkedő tendencia figyelhető
meg. Az összes bűncselekményt tekintve 39,9%-ról 201 8-ra 69,2%-os nyomozás
eredményességet ért cl a rendőrkapitányság. Az elmúlt évet tekintve 2017-es 60,1 %-ról 2018-
ban tovább javult a nyomozás eredményesség 69,2%-ra, mintegy 9,1 %-kal.

A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény tekintetében a 2010-es 28%-ról 2018-ra 57,9%-os
nyomozás eredményességet ért el a rendőrkapitányság.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója

A rendőrkapitányság illetékességi területén, a közterületen elkövetett, regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 201’7-es 86,8%-ról 2018-ban
83,3%-ra változott, itt az eredményes nyomozások száma 2017-ben 361, míg 2018-ban 320
volt.

2.3.A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A köztudatban is súlyos, a lakosság nyugalmát megzavaró rablás bűncselekmény
vonatkozásában minden regisztrált bűncselekmény l’elderitésre került 2018-ban, amely 100%
nyomozás eredményességi mutatót sikerült elérni.

2018-ban a zsarolás. orgazdaság, jármű önkényes elvétele regisztrált bűncselekmények
vonatkozásában szintén minden bűncselekmény felderítésre került, amely 100% nyomozás
eredményességi nmtatót sikerült elérni.

Kifosztás bűncselekmény vonatkozásában egy esetben nem került fe]derítésre az elkövető
evégett a 2017. évi 100%-hoz képest 2018-ban 80%-os nyomozás eredményességi mutatót
sikerült elérni.
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Személygépkocsi lopás 2017-es évben nem történt. 2018-ban kettő, amely mind a két esetben
felderítésre került, tehát 1 00%-os a nyomozás eredményességi mutatója a
rendőrkapitányságnak.

Zárt gépjármű-feltörés esetén 22,2%-ról 46,2%-ra több mint duplájára emelkedett a nyomozás
eredményességi mutató.

Rongálás esetében a nyomozáseredményességi mutató a 2017. évi 43,8%-ról tovább javult,
201 8-ban 46,2%-ot sikerült elérni.

Lopás vonatkozásában a 2017-es 41 ‚5%-os nyomozás eredményességi mutató 2018-ban tovább
javult, 46,3%-os eredményt értünk el.

- ezen belül a lakásbetörések nyomozás eredményességi mutatója szintén növekedett a
2017-es 42,5%-ról 201 8-ban 52%-ra.

Testi sértés vonatkozásában 72,2%-ról 100% ezen belül súlyos testi sértés 74,3%-ról 100% a
nyomozás eredményességi mutató.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény esetén a rendőrkapitányság nyomozás eredményességi
mutatója a 2017-es 65,2%-ról 100%-ra növekedett, tehát összes eljárás eredményesen zárult.

Garázdaság esetében jelentősen 73,5%-ról 93,7%-ra nőtt a nyomozás eredményességi mutató
2018-ban az előző évi eredményhez képest.

Emberölés, befejezett szándékos emberölés, emberölés kísérlete, halált okozó szándékos súlyos
testi sértés, embercsempészés bűncselekmények nem történtek evégett a nyomozás
eredményességi mutató elemzése nem releváns.

Az adatokat. elernzve megállapítható, hogy 2018-ban több olyan bűncselekmény
vonatkozásában sikerült 100% nyomozás eredményességet elérni, amelyben az elmúlt években
nem, így a pozitív tendencia figyelhető meg a nyomozások eredményességében.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

~‚ A tulajdon elleni szabálysértések számának alakulása 2017. 2018.

- Keletkezett ügyek száma tulajdon elleni szabálysértés 1 2

‘017 2018A keletkezett tulajdon elleni szabálysértések megoszlása .

lopás 0 1
szándékos rongál ás O O
csalás O O
jogtalan elsajátítás 1 1
sikkasztás O O
orgazdaság O O
gondatlan rongálás O O
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I nem gépi meghajtású jármű jogtalan használata I O

‚4 tulajdon elleni szabálysértésekfeldeiltési mutatójának alakulása 2017. 2018.
összes tulajdon elleni szabálysértés 0% 0 %

bolti lopások esetében O O
egyéb lopások esetében O O

~ lopásokat leszámítva egyéb tulajdon elleni szabs. esetében O O

Font: A 2018. évi adatok tekintetében: NETZSARU ORACLE BUSINESS INTELIGENCE felület 2019. április
24-i állapot. A 2017. évi adatok tekintetében: NETZSARU ORACLE BUSINESS INTELIGENCE felület
archivált adatok.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

4.1 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 jelezzék paranesnokaiknak.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN
Súlyos Könnyű Összes

Halálos
2017 0 0 1 1
2018 0 2 1 3

Jászboldogháza területén 2018-ban 3 regisztrált közlekedési baleset történt, mely 2 esetben 8
napon túl gyógyuló súlyos sérüléssel járt, egy esetben könny sérülés keletkezett. A súlyos
sérüléses balesetek során mindkét esetben az ittasság játszott szerepet.

4.2. Utak szerint:

Mind három baleset lakott területen kívül következett be.

4.3. Baleseti okok:

A súlyos sérüléses balesetek során mindkét esetben az ittasság játszott szerepet.

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; 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 Jászberényi Rendőrkapitányság Közrendvéde]mi
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Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű
mélységi ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.

A Jászberényi Rendőrkapitányság is érintett a Magyar Rendőrség legfontosabb feladatában,
amely az országhatár védelme, a 201 8-ban Körzeti Megbízotti Alosztályról is részt vettek
kollégáiBk a határvédelemben a csapaterős tevékenységen belül.

„.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét

201 8-ban a közterületre vezényelt létszám 1560 fő volt, a közterületen eltöltött órák száma
pedig 17795.

2. A közrendvédelmi szolgálat ellátás gyakorlata

A fentiek alapján így az elmúlt évben a községben a közterületi jelenlétünket tovább növeltük,
melyre ajövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
településeken rendszeresen tartottunk körőzési akciókat, amelyek Jászboldogházát is érintették.

Az alosztály illetékességi területén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
Közlekedésrendészeti Osztályának, továbbá a Mélységi Ellenőrző Közterületi Támogató
Osztály beosztottjai, akik a rendőri illetékességi területét ellenőrizték több alkalommal, ezzel
növelve a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

A KMB Alosztály illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb mutatói:

2017._év 2018._év
Előállítás 76 79

Elfogás 49 53

EIőáilitás 298 218

1lelyszíni bírság (dbIFfl 265 / 4050000 327/5605000

Szabálysértési feljelentés 112 81
Pozitív alkoholszonda 5 16
Testi kényszer / bihncs 14/34 12173

Az elfogások száma 49-ról 53-ra emelkedett mintegy 8%-al az értékelt időszakban a 2017. évi
adatokhoz képest. Az előállítások száma 76-ról 79-re emelkedett. Az előállítások körében
javarészt a bűncselekmény elkövetése miatt történő előáilítást alkalmazzák a beosztottak. A
csökkenés az illetékességi területünkön bekövetkező bűncselekmény elkövetések
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csökkenésével magyarázható. Az alkoholteszteres ellenőrzések növelésére a közúti balesetek
számának csökkentése miatt volt szükség.

3. A rendezvénybiztosítások

Az idegenforgalmi időszak kiemelt rendezvénye volt a Falunap, Motoros találkozó, mely
biztosításában a Körzeti Megbízotti Alosztály beosztottai vettek részt a rendezvény zavartalan
lebonyolítása érdekében. Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt
a település területén.

A rendezvények biztosítását előre megterveztük. melynek során a bejelentésekre azonnal
reagáltunk. valamint a rendezvényekhez köthető ittas vezetőkkel szemben hatékonyan
felléptünk.

4. Település védelmében tett intézkedések

201 8-ban természeti katasztrófa vagy más vis maior esemény nem volt Jászboldogházán, mely
kapcsán település védelmi intézkedések megtételére került volna sor.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A körzeti megbízotti státuszok a Körzeti Megbízotti Alosztály vonatkozásban évek óta
feltöltöttek, minden körzeti megbízott rendelkezik a beosztásához szükséges képesítési
követelménnyel.

A településnek 1 fő körzeti megbízottja van. A Körzeti Megbízotti Alosztály beosztottjainak
szolgálat ellátását az alosztályvezetője irányítja és koordinálja.

A közterületi szolgálat szervezése elemző-értékelő munka által rendelkezésre álló adatok
felhasználásával történik, a mindenkori végrehajtandó szolgálati feladatok és a településen
jelentkező sajátosságok ismeretében. A körzeti megbízottaktól közterületi feladatokon túli
elvárás a lakossággal, a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, valamint a bűnügyi,
szabálysértési eljárások lefolytatása.

6. Ügyeleti tevékenység, tevékenység-irányítási központ működése

Az ügyeleti tevékenységet a Szolnok Rendőrkapitányságon működő, de a JNSZ MRFK-oz
tartozó Tevékenység-irányítási Központ és a Jászberényi Rendőrkapitányságon működő
szolgálatparanesnok látja el. F’eladataihoz tartozik az állomány ellenőrzése, segítése, küldések
utasítások adása, engedélyezések, műveletirányítás, infonnációtovábbítás.

7. Igazgatásrendészeti tevékenység

lgazgatásrendészeti tevékenységet a Körzeti Megbízotti Alosztály nem folytat, azonban
alaptevékenységet ellát, mint például szabálysértési eljárások kezdeményezése, szabálysértési
helyszínen alapfeladat ellátás, illetve megkeresés alapján meghal]gatások alkalmazása. Az
igazgatási feladatokat a Jászberényi Rendőrkapitányság - Igazgatásrendészeti Osztály látja cl,
továbbá a Közrendvédelmi Osztályhoz tartozó Szabálysértési Előkészítő Csoport olyan
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esetekben, amely szabálysértések elzárással is sújthatók, mint például tulajdon elleni
szabálysértések.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. Bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

Bűnmege/őzési síamL ‚.Bike Safe
Jászboldogháza területén két alkalommal működtettünk Bűnmegelőzési standot, ezen
alkalmakkor az ORFK Készenléti Rendőrség állományába Toborzás is történt. A 201 8-as évben
tovább végeztük a Megelőzési és Tanáesadási Konferencia — Kerékpár Nyilvántartó
Rendszeren belül — mely az Országos „Bike Safe” rendszer részét képezi - a kerékpárok
nyilvántartásba vételét.

Lakósbetörések, géplcocsifeltörések és lopósol’ megelőzése
A Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk cl, melyet a körzeti megbízottak és a
járőrök eljutattak a lakossághoz, továbbá az állampolgárok által látogatott közintézményekben
kerültek kihelyezésre.

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

Plakátok kihelyezése
A Körzeti Megbízotti Alosztály 10-10 plakátot kapott a településen kihelyezésre az alábbi
bűnmegelőzési témákban 2018-ban: Kerékpár lopások, Lakásbetörések, Halottak Napja, Az én
otthonom biztonságban van, mert..., Figyeljen a besurranó tolvajokra, Arubemutatók

Halottak flap/a
A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában a temetők környékén és az emlékezés
pillanataiban Üresen maradt lakóházak sérelmére történő bűncselekmények megelőzésére a
Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk cl. A temető kapuira Bűnmegelőzési
figyelem felhívás került ki. A Halottak Napi időszakban bűnmegelőzése szórólapokat
helyeztünk el a temető környékén parkoló gépjárművekre.

Idaek
Az időskorúak védelme érdekében 201 8. évben is folyamatosan végrebajtottuk az „Időskorúak
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséről” szóló feladattervet. Ennek
során a kialakított helyi jelzőrendszert igyekeztünk folyamatosan bővíteni. Jásztelken az idősek
által látogatott helyszínekre, intézményekbe (posta, orvosi rendelő, Coop áruház) az áldozattá
válás elkerülése végett szóróanyagokat juttattunk cl.
A hideg idő beköszöntével, a polgárőrökkel közösen figyelemmel kíséijük a településen élő
időskorú, egyedül élő embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket, bogy kihűlés ne
következzen be.

Megelőző’ vagyon védelem
2018-ban a személyi tulaidon védelme érdekében szóróanyagainkat a járőrszolgálatok során.
valamint különböző rendezvények alkalmával juttattuk cl az állampolgárokhoz.
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Az ünnepek közül kiemelten kezdtük a húsvétot, a halottak napját, az adventi ás a karácsonyi
időszakot. amikor fokozottan voltunk jelen a területen. Az alkalmakhoz illeszkedő aktuális
vagyonvédelmi szórólapokat készítettünk a Jászság összes településére.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédehni tevékenység értékelése

Jászboldogházán a körzeti megbízottak az iskolalátogatási időben rendszeresen ellenőrizték a
közterületeket a csellengő általános iskolások intézményekbe való visszavitele céljából a
22/202. (XH.21.) ORFK utasítás szabályai szerint.

2018-ban is részt vettünk az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, ahol a legjellemzőbb
problémák kerültek megvitatásra. A veszélyeztetettség, így különösen a családon belüli
erőszak, az iskolán belüli erőszak észlelése esetén teendő feladatok gyakorlati kérdéseit
beszéltük meg, illetve az együttműködés hatékonyságának növelését.

8.3. Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

Jászboldogházán 2017-ben és 2018-ban sem került sor ideiglenes megelőző távoltartás
elrendelésére.

8.4. Áldozatvédelem

Az intézkedő rendőrök 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
rendőrkapitányságon és a rendőrőrsön elhelyezett plakátokról, valamint szórólapokról is
értesülhettek.

8.5.A kábítószer prevenció helyzete

Drog-prevenciós tanácsadás

2018-ban januárban és szeptemberben minden iskola, Így ajászboldogházi iskola részére is e
mailben megküldésre kerültek a Jászberényi Rendőrkapitányság drog-prevenciós
tanácsadójának telefonos ügyeletei és fogadóórájának időpontjai. Ezzel együtt tájékoztató
került megküldésre a megelőzés területén tartott előadások típusairól, továbbá annak
lehetőségéről, hogy bármikor kérhető ezekből előadás vagy bármi más témakörben forduljanak
az intézményvezetők a bűnmegelőzési előadóhoz.

Kábítószer prevenció helyzete - Jászsági Kóbítószerügvi 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
Egészségfejiesztés, kábítószer fogyasztás megelőzés munkacsoport és a Kínálatcsökkentés
munkacsoport vezetését kollégáink látják cl.
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8.6. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
munkájának bemutatása

A baleset-megelőzési munka szervezése a Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a
Közlekedésrendészeti Osztály. végrehajtása pedig a Rendőrkapitányság egészének a feladata.
A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben
meghatározottak szerint végeztük.
Az ellenőrzés helyszíneinek megválasztásakor tekintettel voltunk a bekövetkezett balesetek
helyszíneire. A frekventált időszakban és azon kívül is segítettük a gyalogosok átkelését a
kijelölt-gyalogos átkelőhelyeken. A fokozott ellenőrzések során az ittas vezetőkre koncentrált
közlekedési akciókat, illetve a közlekedésbiztonságot javító egyéb akciókat tartottunk,
melyekhez segítséget kaptunk a Jászberényi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti
Osztályától. Az úgynevezett FINN módszerrel végzett közlekedésbiztonsági akció továbbra is
eredményesen végrehajtottuk a település tekintetében is.

Végrehajtottuk továbbá az év vége közeledtével a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre”,
„Kék Angyal” akciókat, amely során a kerékpárral közlekedő, arra rászoruló személyeknek az
intézkedő rendőrök láthatósági mellényt, illetve villogókat adtak át. Ezen akciókon túl más
időpontban is kerültek végrehajtásra akciók, melyek során szintén villogókat és mellényeket
osztottak a rendőrök a közlekedők számára.

8.7. Az „Iskola Rendőre” program értékelése

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola Rendőre” program. Megvalósult a
program célja, mely szerint lehetőleg minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki
közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal. A tanítás megkezdése előtt
az iskolarendőrök az általuk felügyelt iskolák vezetőit tájékoztatták az „Iskola Rendőre”
program folytatásáról, valamint arról, hogy a szülői munkaközösség bevonásával lehetőség
nyílik a baleset-megelőzés hatékonyabbá tételére. Fogadóóra megtartására is lehetőséget
kaptak.

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.

Jászboldogházán az általános iskolában egy fő iskolarendőr látja cl szolgálatát, kapcsolatot tart
fent az intézmény vezetőjével, vele konzultációt folytat.

9. Együttműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés

Jászboldogháza település Önkonnányzatával jó színvonalú az együttműködés. az
őrsparancsnok a település polgármesterével. havi rendszerességgel veszi fel a kapcsolatot és az
esetlegesen felmerülő problémákra igyekeznek megoldást találni. A soros önkormányzati
testületi üléseken a körzeti megbízott biztosításával lehetőség szerint jelen vagyunk.



12

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által előírt beszámolási kötelezettségünknek
eleget tettünk, beszámolónkat a település közbiztonságáról a képviselő-testület 2018. évben
elfogadta. A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén a Jászberény Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumot 2018. május 24-én Jászberény Polgánnesteri Hivatal
épületében tartottuk meg. A fórumon interaktív formában tárgyalták a résztvevők a
közbiztonságot érintő aktuális problémákat.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi nrnnkakapcsolatban állunk. Az
együttműködés kiteijed 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 állásfoglalást.

9.3. Az oktatási intézinényekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés helyzete

A tankötelezettek védelme érdekében az oktatási intézmény kapcsolattartó pedagógusaival jó
együttműködést alakítottunk ki.
Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében az
egyházak képviselőivel egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A Jászberényi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi
Polgárörséggel. A Körzeti Megbízotti Alosztály és a jászboldogházi Polgárőr Egyesület
együttműködése jó színvonalú, a polgárőrök minden jelentős rendezvény biztonságos
lebonyolításában segítségére voltak a rendőröknek.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összességében megállapítható, hogy 2018-ban 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 kiváló szinten teljesítette. A Körzeti Megbízotti Alosztály működésében az év során
érzékelhető volt a további fejlődés. A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén a
regisztrált bűncselekmények számában további csökkenés, és rendőri munka
eredményességében további javulás következett be.

A 2019-es évre vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink:

Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös
űgyelemniel 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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Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyoiuozati eredményesség növelése.
Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi
kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.

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

• Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Jogszerű, szakszerű. arányos és szükséges intézkedések foganatosítás

• A 2019-es európai parlamenti és a 2019-es helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.

o Az új büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog-és szakszerű alkalmazása,
lehetőségeinek maximális kihasználásával a nyomozási hatékonyság növelése a
bűntetőelj árások terén.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jászberény, 2019. május 22.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Melléklet: 1db
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Összes bűncselekmény Regisztrált bűncselekmények 100000 lakosra vetített aránya
az ENyŰBS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2018. évI adatai alapján
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in ENyÍ]BS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyŰBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Emberölés
az ENyÜBS 20 10-2018. évi adatai alapján
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Testi sértés
az ENyOBS 2010-2018. évI adatai alapján
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Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Halált okozó testi sértés Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÚBS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyOBS 2010-2018. évi adatai aIapji~i’
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Enibercsempészés Garázdaság
az ENyOBS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
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hítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztöi magatart~s) LOpáS*
az ENyOBS 2010-2018. évi adatai alapján UZ ENyÜBS 2010-2018. évI adatai alapján

Jászboldogháza Jászboldogháza
* a lopások szólna tartalmazza a betöréses lopások számát is
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Személygépkocsi lopás Zárt gépjármű-feltűrés
az ENyOBS 2010-2018. évi adatai alapján az l≤NyŰBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Lnk~tsbetörés Rablás
az ENyOBS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyOBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Rongálás Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján az ENyŰBS 2010-2018. évi adatai alapján
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Jármű Önkényes elvétele
az ILNyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
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