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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. március 21-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soros
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Kobela Margit,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: 2 fő

Meghívott vendég: 4 fő

A polgármester köszönti a Képviselőket és a vendégeket. A polgármester megállapítja, hogy
Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy a
meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg a Képviselőtestület, de az első és a harmadik napirendet
felcserélve, hogy a meghívott vendégeknek ne kelljen várakozniuk. Kérem, hogy szavazzunlc.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2016. (111.21.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendj ének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendet tárgyalja meg, és az 1. és a 3. napirendet felcserélve.

Határidő: 2016. március 21.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Szűcs Lajos: Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Dr. Körei — Nagy József rendőr ezredes urat a
Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjét és Kerekes Dániel körzeti megbízott urat. Kívánják-e szóban
kiegészíteni az írásbeli anyagot?
Dr. Körei — Nagy József: Köszönjük nem, de ha van kérdés, akkor szívesen válaszolunk.
Szűcs Lajos: Nagyon részletes anyagot kaptunk a rendőrség munkájáról. Ugy a térséget illetően, és
ezen belül lebontva a településünkkel kapcsolatos adatokat is tartalmazza. A beszámolóból
megállapítható, hogy 2015. évben a közbiztonság sok gondot nem okozott a településen. Az előző
évekhez hasonlóan szintén kevés bűncselekmény, szabálysértés elkövetés volt, mely feladatot okozott.
Nagyon köszönöm, hogy a rendőrség is nagy hangsúlyt helyez a bűnmegelőzésre különböző akciók,
programok keretében foglalkoztak a gyermekekkel és a felnőttekkel egyaránt. Településünkön jól
működik a Polgárőrség is. A rendőrség és a polgárőrség együttműködése nagyon jó, valamint a
községben lévő többi civil szervezetekkel való kapcsolatuk is nagyon jó. Köszönjük a beszámolót. A
2016. évi célkitűzéseket is helyesnek tartom, és támogatom. Van-e kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület részéről szeretném rnegköszönni a rendőrség egész éves
együttműködő támogatását, segítő hozzáállását a megelőzés érdekében tett munkáját. Köszönjük a
2015. évben tett munkájukról szóló tartalmas tájékoztatót. A kerékpár lopások megelőzése érdekében
végzett kerékpár nyilvántartás, gravírozás nagyon népszerű volt, már 100 fölött van a településen. A
rendőrség, azon belül a körzeti megbízott Polgárőr Egyesülettel történő együttműködése kifogástalan,
nagyonjó.
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Összehasonlítottam a kiemelten kezelt bűncselekményeknél a 2012 évet megelőző három évet, amikor
még nem Kerekes Dániel volt a körzeti megbízott, és a 2012 évet követő három évet, és ez 54 %-os
csökkenést mutat. Ez minősíti a munkát. Köszönöm szépen.
Dr. Pap Béla: Köszönöm Szépen a földtulajdonos gazdák nevében a külterületi földek őrzését Kerekes
Dániel körzeti megbízottnak és a Polgárőrségnek. Ennek ellenére, amit mindig megemlítek, a Csíkosi
erdő elfogyott.
Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, átadom a szót a Rendőrkapitány
Urnak.
Dr. Körei — Na~y József: Javítani szeretnék, mert a beszámolóban a diagramon nem jól szerepeltek a
számok, de a táblázatban jól vannak feltüntetve. Az adatokból megállapítható, hogy 2015. évben a 18
jász település közül Jászboldogházán volt legjobb a közbiztonság. 2012. évhez képest a nyomozás
eredményessége sokat javult, mert 2012. évben 28 % volt, most 58,1 %. Véleményem szerint ezek a
számok tarthatóak. Az elmúlt időszakban több rendezvényen megfordultam a településen, de egyetlen
panasz nem jutott el hozzám. Köszönöm az önkormányzat és a polgárőrségjó együttműködését.
Szűcs Lajos: Most dolgozunk egy pályázaton, melyhez kértük a rendőrség partnerségi
együttműködését. Ez a „Védőháló a családokért” pályázat, olyan programokat bonyolíthatunk majd le,
amely a családok problémáival foglalkozik. Ha sikeres lesz, akkor 2 éven keresztül szeretnénk a
programokat közösen megvalósítani. Nagyon köszönöm, hogy a partnerséget vállalta a rendőrség.
Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel
együtt a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület 7 Fá jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2016. (111.21.) Képviselőtestületi Határozat
A település 2015. éves közbiztonsági helyzetéről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről

szóló 2015. évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2015. évben elvégzettjó munkájáért.

A továbbiakban jó munkát, sok sikert, és jó egészséget kívánnak a település közbiztonságának
javításáért fáradozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Irattár
2. Napirend

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

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Fózer Tibor tűzoltó ezredes urat és kollégáját. Az írásbeli
beszámolóból láthatjuk, hogy a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015 évben milyen minőségű és
mennyiségű tevékenységet végzett a 16 jászsági településen, valamint tartalmazza, hogy
Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2015. évben kapott egy értékelést, amely a
felkészültségüket és műszaki felszereltségüket minősíti. Megfelelőre értékelték az egyesületet.
Orömmel állapítottuk meg, hogy Jászboldogházán kevés munkájuk volt, mert összesen 2 tűzesetnél, és
I műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk, valamint különböző ellenőrzéseket végeztek. Köszönjük a
beszámolót, és az egész éves együttműködést, legfőképpen a Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó
Egyesülettel. Ezúton köszönöm a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját is, mert ők is nagyon
sokat foglalkoznak a település közbiztonsági, tűzbiztonsági helyzetével.
Van-e a Képviselőtestületnek az anyaghoz kérdés, hozzászólás?
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Joó-Kovács Balázs: Mint közbiztonsági referens, nagyon köszönöm az egész éves együttműködést,
segítségüket, és azt, hogy nagyon odafigyelnek mindenre, ezzel a település közbiztonságát nagyban
elősegítik. Köszönöm szépen.
Dr. Pap Béla: Olvashattuk az Uj Néplapban, hogy a Katasztrófavédelem végzi majd a kéményseprői
feladatokat is. Mikortól várható ez?
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Engem még a Kéményseprői feladatok ellátásától is jobban aggaszt a
területünkön működő, önkormányzatok tulajdonában lévő Regio-Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás is elég rossz anyagi helyzetbe került az utóbbi években. A jogszabályok szerint,
ha a társulás nem tudná ellátni a feladatot, akkor majd a Katasztrófavédelem megoldja azt is. Tudom,
hogy nem a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladata, hanem a Katasztrófavédelemhez tartozik.
Nyugodtak lehetünk, hogy megoldódik a hulladékszáflítás? Átadom a szót Fózer Tibor tűzoltó
ezredes, kirendeltség-vezető Urnak, bogy a kérdésekre válaszoljon.
Dr. Pap Béla: 2016. március 5-én voltam Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási
ülésen, ahol a szállítók bejelentették, hogy 2016. július 1-vet felmondják a szállítási szerződést a
Regio-Kom Térségi HulladékszálHtási Nonprofit Kft-vel.
Főzer Tibor: Tisztelt Polgármester! Tisztelt Képviselők! Jászberényben 2 szervezeti egység dolgozik a
hivatásos rendvédelenmél. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és annak szakmai felügyelete alatt a
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, és egyben bemutatom Ezsiás Lénárt tűzoltó százados Urat a
Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese, aki Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy, parancsnok
urat távolléte esetén képviseli. A törvényben előírtak alapján a Tűzoltó-parancsnoknak kell
beszámolnia a Képviselőtestületnek az éves munkáról. Kérem ezután a jövőben a Parancsnok Ur nevét
szerepeltessék a beszámoló előadójának. A tűzoltóság is végez a Katasztrófavédelemi Kirendeltség
hatáskörébe tartozó eljárásoknál rész cselekményeket, mert a Kirendeltségen működik a Hatósági
Osztály, mely kezében tart a jogszabályok által előírt hatósági jogkört. 2015. évben 2 tűzeset, és 1
műszaki mentés volt. Nagyon jó lenne, ha ezt tartani tudnánk. Ezen kívül a településre rendszeresen
jövünk ellenőrizni. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a
településen (gazdasági társaságok, vállalkozók, közintézmények) összesen 25 létesítmény szerepel.
Tűzvédelmi ellenőrzés 12, polgári védelmi 10, iparbiztonsági 1 volt. Ide tartozik a Jászboldogházi
Katolikus Templom ellenőrzése is. A helyi újságot olvasva a Polgármester Ur felhívta a lakosok
figyelmét, hogy mindenki az ingatlana előtt tisztítsa a vízelvezető árkot. A sok esőzés miatt ez nagyon
fontos feladat. A belvíz nagyobb kárt nem okozott a településen. Az önkormányzat 2015. évben vis
maior igényt nem nyújtott be.
A beszámoló kicsit bővebb is, hogy látható legyen, bogy a település hol tudja elhelyezni magát a
jászsági régióban.
Az önkéntes egyesületek minősítésénél két kategória van: megfelelt, és nem megfelelt. A
Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület megfelelt minősítést kapott. Együttműködési
megállapodásuiik van az egyesülettel. Minden évben minősítést kapnak, az alapján történik az
együttműködés, mert ha nem felelnek meg, akkor nem folytatódhat a megállapodás, és ebben az
esetben nem pályázhatnak semmilyen állami forrásra. Az egyesület rendszeresen részt vesz a kiírt
pályázatokon. A sikeres pályázat alapján szakfelszereléseket vehettek át. Az egyesület tagja a Polgári
Védelmi Mentőszervezeteknek. Tavalyi évben is és ebben az évben lehetett a tagokirnk pályázni. Ezt a
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület meg is tette. Támogatást nyert is ezen a pályázaton, a
Jászságban mindössze csak két egyesület nyert. Ha a Polgárőr Egyesületből is lennének tagok, akkor
indulhatnának a 100 millió forintos pályázaton. Ebben az évben, áprilisban jelenik meg a pályázat.
Szeretnék még a felmerült kérdésekre is válaszolni.
Az állami szervezetek átalakulása folyamatos. Átalakul a kéményseprői és a hulladékszállítás is a
Katasztrófavédelemhez kerül. Jelenleg a végrehajtási rendeleten dolgoznak, és a kéményseprői
szolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan 2016. július 1-től 2025. január l-ig átmeneti időszak lesz
az országban, ahol mind az állam, mind a magán szféra feladatot kap. A Jászságban a
Katasztrófavédelem átveszi a kéményseprői feladat ellátását. 2025-ig az egész országban folyamatosan
veszi át. Nem a Tűzoltóságnál vagy a Katasztrófavédelemnél dolgozók fogják ellátni a munkát, hanem
országosan alakul egy állami igazgatóság, aki foglalkoztatja majd a kéményseprőket. Lesz egy
megyei központ is, mely a jelenlegi információim szerint Kunszentmártonban. Ugyanazok a
személyek dolgoznak majd, amelyeket jelenleg is foglalkoztat a közszolgáltató. A kéményseprők nem
hivatásos személyek lesznek, hanem munka törvénykönyv szerint dolgoznak majd. Bővebb
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információval nem rendelkezek az üggyel kapcsolatban. A hatósági jogkör a Katasztrófavédelenmél
marad. Az elmúlt évben Jászboldogházán 35 lakost szólítottunk fel, akik nem engedték be a
kéményseprőt az ingatlanukra, és nem tudta elvégezni a feladatát. Féltucatnyi bírságot is ki kellett
szabni azoknak, akik nem működtek együtt a hatósággal, de a lakosok többsége rendezte.
Szennyvíz: 2016. január 1 -től a Katasztrófavédelem van kijelölve, mint hatóság, azokon a
településeken, ahol a vezetékes szennyvíz csatornázási szolgáltatás nincs megoldva. Ez annyit jelent,
hogy ha az önkormányzat nem tudná megoldani, akkor a Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek kellene
intézkednie.
Ha a településen a hulladékszállítás megszűnne, akkor a polgármesternek 5 napon belül jeleznie kell a
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek, és mi kijelölünk egy szolgáltatót, állami vállalatot, aki a
hulladékot elviszi. Hogy mennyibe kerül ez majd az önkormányzatnak, arról nincs tudomásunk. Rezsi
csökkentés miatt a lakosság részére nem lehet szolgáltatási díjemelést tenni. 6 települést érint ez most
a Jászságban, ahonnan a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. szállítja a szemetet.
Várhatóan 2016. május 1-től más megoldást kell keresni, mert a Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Zrt., mint alvállalkozó felmondta a szállítási szerződést a Regio-Kom KR felé. A
Katasztrófavédehni Kirendeltségünknél az Iparbiztonság foglalkozik vele, a kijelölő hatóság pedig a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mi a technikai, és információs
feladatot végzünk.2016. július 1-től várhatóan átveszi az állam a hulladékszállítás szolgáltatást is.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. A kéményseprői feladatot nem látott el az önkormányzat, mert
megyei szinten megoldott volt. Nagyobb problémának látom, hogy a kéményseprő nem lesz hivatásos
személy, mert akkor ugyanezek a problémák meglesznek, hogy egyes lakosok nem engedik be, és
akkor nem tudja elvégezni a munkát. Viszonylag jó, jogszabályt követő, betartó a lakosok nagyobb
része, de Így is vannak olyanok, akikkel folyamatosan nehezebb a feladatot jelent az ilyen vagy
hasonló szolgáltatások kapcsán az érintetteknek.
A szemétszállításnál eddig nem az önkormányzat szedte be a díjat. Ha nekünk kell gondoskodni a
szállításról, és az önkormányzatnak kell majd rendeznie, nem lesz rá pénzünk. Nem kapunk rá
finanszírozást. Az a cél, hogy keressük a közös megoldásokat. Bízom benne, hogy nem fogunk
szétszakadni, és közösen fogunk megoldást találni, ha eljutnánk idáig. Eves szinten elég jelentős
összeget fizet ki az önkormányzat a Regio-Kom KR-nek, mert a nem fizető lakosok helyett ki kell
fizetni a szállítási díjat, melyet a lakostól a Jegyzőnek kell behajtani. Kérem a Jegyző Urat, hogy
vizsgáljuk meg az erre vonatkozó jogszabályokat, hogy ha ez bekövetkezne, akkor mi az, ami az
önkormányzatot terhelni fogja.
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönjük a tájékoztatást és a kérdésekre
adott választ, kiegészítéseket és, hogy személyesen részt vettek a beszámoló megtárgyalásán.
Köszönöm az önkormányzat nevében az együttműködést, amelyet folyamatosan tapasztalunk és
kapunk. Kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29/2016. (111.21.) Képviselőtestületi határozat
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolójáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámoló jelentését.

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2015. évben elvégzett jó munkájukért.
A jövőben további sok sikert, jó egészséget kívánnak a településért dolgozó szerveknek és

személyeknek.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság — Fózer Tibor ezredes, Idrendeltség-vezető

Irattár
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A Polgármester Úr megköszönte a vendégeknek, hogy a meghívásnak eleget tettek, majd a vendégek
elköszöntek. A Polgármester Ur 5 perc szünetet rendelt el. A szünet után az ülés folytatódott

tovább.

3. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, ten intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Folyamatosan dolgozunk a pályázatok készítésén és benyújtásán. Ezek között
szerepelnek intézmények felújítására vonatkozó pályázatok, illetve rendezvények, nyári táborok,
testvér-települési együttműködés fejlesztésére vonatkozó pályázatok. 3 pályázatot terveztünk beadni, a
tájbáz, művelődési ház és az étkező tetőterének a felújítására. Sajnos sem a tájház, sem a művelődési
ház felújítására nem tudunk pályázni, mert a pályázatokban energia megtakarítást kell bizonyítani. A
tájháznál nem tudunk olyan mennyiségű számlát felmutatni, amit meg fogunk takarítani a beruházást
követően. A művelődési háznál tetőfelújítást nem lehet beépíteni a pályázatba, mert az nem jelent hő
megtakarítást. Nem támogatja a pályázat, mert nem jár energia megtakarítássaL A tervező ajánlotta,
hogy építsük át lapos tetőre, és alkalmazzunk hőszigetelést. Igy energia megtakarítást érthetnénk el.
Hőszigetelés is lenne, és vízszigetelés is, de ebben az esetben az egészet át kellene építeni.
Mindenképpen a fűtési rendszert ki kell cserélni. Erre az 50 millió forint kevés. Az egész épület tégla
fala 2 méter magasságig fel van vizesedve, salétromosodva. A salétromos falra rátenni a hőszigetelést
nem szabad. Először le kell verni róla, majd alászigetelni, majd 2-3 évig úgy kell hagyni, hogy
kiszáradjon a salétromos fal. A pályázatnál ez nem kivitelezhető, mert a pályázati határidőbe nem fér
bele. Erre a pályázatra nem tudjuk beadni. Az előírt feltételeket nem tudjuk teljesíteni. Szigorúak az
előírások, nem kapunk rá pontot. Erre a célra más pályázati kiírást nem találtunk. Készítetni kellene
szakértői véleményt, amely segítene a döntésben, hogy jól tesszük-e ha a felújításán gondolkodunk.
Megoldások vannak rá, csak azok pályázaton nem kivitelezhetők. A művelődési háznál 50 millió
forintból nem sok mindent lehet felújítani. Nagyon kevés a keret.
Lehetne több évre tervezve, több éven keresztül igényelni dologi kiadásokra pénzt, és
közfoglalkoztatási programból felújítani a művelődési házat. Nagyon nagy odafigyelést jelentene a
közfoglalkoztatottakkal komoly szakmunkát végeztetni.
2015. novemberben terveztük a közfoglalkoztatási programot. 3 programot terveztünk. A háromból
egy programot már majdnem visszamondtunk, mert néha teljesen kezelhetetlenek a
közfoglalkoztatottak. Nem sok lehetőség van a cserére. Van olyan, hogy a felét haza kellene küldeni,
mert nem munkára képes állapotban jelennek meg a munkahelyen.
- Ugyancsak pályázat keretében az étkező tetőterének beépítését tervezzük. Terveink szerint oda sport
és szabadidő célokra helyiséget szeretnénk kialakítani, vagy az iskolai kazánházat alakítjuk ki ilyen
célra.

- Két pályázatot nyújtottunk be, melyek a testvértelepüléssel való együttműködésre, csere
látogatására, közös tábor szervezésére irányulnak.

- Folyamatosan dolgozunk az iskolai épületek felújítására történő pályázaton. Ott is az iskola
tetőcseréjével ugyanolyan gondok vannak, mint a művelődési háznál, mivel ugyan az a
pályázat. Az lenne a megoldás, ha lapos tetőre alakítanánk át az egészet. A tornacsamok teteje
palatetős, azt le lehet cserélni. A pályázatoknál fontos az energiahatékonyság növelése. Belső
felújításokat oda lehet beépíteni, ahol akadálymentesítés is történik. A fűtési rendszer teljes
felújítását is szeretnénk. A pályázatnál vizsgálják az előző 3 év energiafogyasztást, és a
felújítás után megtakarítást kell elérni. Amit a pályázatban vállalunk, azt öt éven keresztül
tudni kell teljesíteni. Dolgozunk rajta, és amit lehet, azt betervezünk.

- Két hatósági eljárás indult az önkormányzattal szemben. Az egyik a Csíkosi út mellett lévő
illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatosan. A Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Területi
Igazgatóságának munkatársa, természetvédelmi őr tett panaszos bejelentést. itt már két
helyszíni szemle is lezajlott. A másik ügyben is szintén a természetvédelmi őr kezdeményezett
eljárást az önkormányzattal szemben, hogy az út menti bokrokat, kiszáradt nyárfákat kivágjuk
a közmunkaprogram keretében. 3 éve a település belterületén a Jászberényi
Katasztrófavédelemi Kirendeltség részéről ellenőrzik, és felmérik a veszélyes fák kivágását.
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Addig nem irthatjuk a bokrokat, cseijéket, nem tisztíthatjuk az árkokat, még az engedélyt meg
nem kapjuk a természetvédelmi hatóságtóL

A múlt héten egy 4 fős delegációval 2016. március 16-17-18-án voltunk Csehországba, ahol 8
kistelepülést látogattunk meg, akik egy mikro régiót alkotnak. Ez a régió Csehország legkeletibb
részén fekszik a Lengyelország határánál. A látogatás célja a két térség közötti szorosabb
kapcsolat kialakítása volt. Gazdag tapasztalattal, és jó benyomással érkeztünk haza. Barátságosan
fogadtak bennünket. Bemutatták településeiket, intézményeiket. Kulturált, gazdag települések. Van
egy 200 éves vasipari, fémipari cég, és egy Hundai autógyár, mely munkahelyek sok embert
foglalkoztatnak. Valamint a síelés sok turistát vonz a térségbe. A közigazgatás a rendszerváltás óta
átalakult. A kistelepülések önkormányzatainál 2-3 fő látja el a munkát. A polgármesteren kívül egy
titkárnő, egy karbantartó dolgozik. A különböző hatósági ügyeket, és az intézmények irányítását a
nagyobb városokból látják el. Az iskola felettes szerve minden településen az önkormányzat. Ugy
látom, hogy minden téren sokkal jobban működnek ott az együttműködések, mint nálunk.
Több település működik együtt egy másik külföldi lengyel vagy szlovák mikro régióval.
Ennek inkább az előnyeit látom, mint hátrányait. Látogatásunk alatt a négy ország, - a lengyel
Jaworze testvértelepülésünk polgármestere, két szlovák polgármester, és cseh polgármesterek
- képviselőivel - részt vettünk egy konferencián, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében
meghívtuk gyermekeiket a 2016. július 17-23-ig rendezendő gyermektáborunkba. Orültek
ennek a kezdeményezésnek. Szeretném megkeresni ezzel a kezdernényezéssel az Erdélyi
testvértelepülésünket is. Ha nem nyer a pályázat, akkor önerőből kell megoldani. Bízom
benne, hogy sikeresen be tudjuk indítani az együttműködést, ezúton kérem ehhez az
intézmények és minden önkormányzati dolgozó segítségét. Kérem ehhez a Képviselőtestület
segítségét, támogatását, mert ez a rendezvények, programok lebonyolításánál mindenkinek
plusz feladatokkal jár. Azért fontos a kapcsolat ápolása, hogy az itteni emberek, gyermekek
hasznára váljon. Célunk, hogy ki tudjuk vinni a gyerekeinket, hogy megismerjék a
szokásaikat, hagyományaikat, világot lássanak és bemutatkozhassanak. Valamint fontos, hogy
cserébe fogadni tudjuk, vendégül látni a hozzánk látogatókat, hogyjó kapcsolatok, barátságok
alakuljanak ki. A 2016. május 28-án megrendezésre kerülő Hagyományőrző Lovas napra,
mely az idén az önkonriányzatunkkal közösen kerül megrendezésre, szeretném a cseh,
szlovák és a lengyel delegációt meghívni, hogy ismerjenek meg jobban bennünket.
Pedagógusokat is várunk, hogy a közös tábor szervezését meg tudjuk beszélni. A
szervezőkkel a héten elkezdjük a programok összerakását, és a rendezvénnyel kapcsolatos
részletek megbeszélését.

Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2016. (rn.2l.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2016. február 9.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

4. Napirend
Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
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Előadó: Dr. Dinai Zoltánjegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Erre az évre nincs kőzbeszerzés tervezve. Nyertes pályázat esetén, ha szükség lesz
közbeszerzési eljárásra, akkor a terven módosítanunk kell. Kérem a nemleges terv elfogadását.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2016. (111.21.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkonnányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét.

Az önkormányzat 2016. évre közbeszerzési eljárást nem tervez.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

5. Napirend
Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött
Haszonkölcsön szerződés módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Átadom a szót Joó-Kovács Balázs alpolgármester úrnak, mert Ő képviseli az
önkormányzatot az üléseken. Van-e szóbeli kiegészítése?
Joó-Kovács Balázs: Köszönöm, nincs. Az írásbeli előterjesztés tartalmazza, bogy miért van rá
szükség. Kérem, bogy fogadja el a Képviselőtestület.
Szűcs Laios: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2016. (111.21.) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés
módosításának elfogadásáról

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

2. Jászboldogháza Községi Önkormányzat felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, a
Haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:

1. Szűcs Lajos polgármester
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2. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladány, Hősök tere 6.
3. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény

6. Napirend
Előterjesztés a védőnői pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Készült- e írásos előterjesztés a napirendhez? Átadom a szót a Jegyző úrnak.
Dr. Dirtai Zoltán: Nem készült. 2016. október l-től a védőnő nyugdíjazását kérte. Jelenleg 8 hónap
felmentési idejét tölti, Közös megegyezés alapján felmentése résztelekben történik. Igy a felmentési
idő alatt heti 20 órában ellátja a feladatát. 2016. október 1-től szükséges a pályázat kiirása. Abban az
esetben kapja meg az önkormányzat a 100 %-os finanszírozást, ha az Üres álláshelyre ici van írva a
pályázat. Amennyiben nem lesz pályázó, akkor megbízási szerződéssel végzi tovább a védőnői feladat
ellátását’
Szűcs Lajos: Ha a védőnői állás nincs betöltve, akkor az Országos Egészségügyi Pénztár csökkenti a
finanszírozást, mely nem volna jó, mert jelenleg is 3 millió forinttal kevesebb finanszírozást kapunk a
feladatellátásáért. Jászsági és országos szinten is hiány van védőnőből.
Javaslom, hogy Írjuk ici a pályázatot. 2016. október 1-től tölthető be az állás. Szolgálati lakást tudunk
biztosítani. Abérezés a jogszabályok szerint történik. Javaslom, hogy 6 hónap próbaidőt jelöljünk meg
a kiírásban. Ha lesz pályázó, akkor a pályázatokat folyamatosan bírálja majd el a Képviselőtestület. A
jelentkezési határidő 2016. augusztus 31. Személyes meghallgatásra van lehetőség a Képviselőtestületi
ülésen. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2016. (111.21.) KéDviselőtestületi Határozat
Védőnői pályázat kiírásáról

Jászboklogháza Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
xxxm. törvény 20/A. ~ alapján pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6
hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői
ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Jászboldogháza
Község közigazgatási területén,

Ifletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szolgálati lakást az
önkormányzat igény esetén biztosítani tud.

Pályázati feltételek:

Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek
elismert oklevél,

. végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,

részletes szakmai önéletrajz,
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. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes
adatainak pályázati eljárással összefliggő kezeléséhez hozzájárul-e.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144
Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.

Személyesen: Szűcs Lajos polgármester 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Szűcs Lajos polgármester nyújt az 57/460-011
telefonszámon.

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a pályázati kiírással kapcsolatosan
az intézkedést tegye meg.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Erről értesülnek: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dini Zoltán jegyző

7. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: Az eladó elfogadta a Képviselőtestület 200.000,- Ft-os vételár árajánlatát a
Jászboldogháza belterület Vasút utca 9/a. ingatlanért. Ezennel elindíthatjuk az adásvételi szerződés
elkészítését, aláírását.

A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási ülés és a Regio-Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Kit. taggyűlésen Dr. Pap Béla alpolgármester úr vett részt 2016. március 5-én.
A Regio-Kom Társulási ülésen az a döntés született, hogy a jövő évre tervezett tagdíj emelési
javaslatot megalapozó számításokat a pénzügyi iroda készítse el és küldje meg a települések részére.
Ezeket a számításokat tartalmazó táblázatot tájékoztatásul kiosztottuk a Tisztelt Képviselők részére.
Dr. Pap Béla: A tájékoztatást azért küldték meg az önkormányzatoknak, hogy 15 Ft/fő tagdíjról 115,-
Ft/fő-re emelkedik a tagdíj mértéke. Ez már 2016. évre is vonatkozik majd. Ez az összeg a 2015. július
1-ig történő működéshez kell. Véleményem szerint ezzel sem tudunk megoldani semmit, mert nagy a
veszteség. A 220 millió forinttal el kell számolniuk az önkormányzatoknak. Minden tulajdonosnak
helyt kell állni. Ezt mind a rezsicsökkentésnek köszönhetjük.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy lakossági bejelentés alapján, és a helyszíni
ellenőrzést követően hivatalból eljárás indult a Jászboldogháza Rákóczi utca 41. számú ingatlanon
található lakóépület életveszélyessé nyilvánítása tárgyában. A rossz állapotú kerítéssel bekerített
ingatlanon található lakóépület, a település főútján, utcafronton álló, első része az utcával párhuzamos,
cserépfedésű. Az épület tetejéről potyognak a járdára a cserepek. A tulajdonosát felszólítottuk, hogy
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az épület és a telek elzárásáról gondoskodjanak Úgy, hogy oda illetéktelen személyek bejutni ne
tudjanak. A lakóépület állapotának felülvizsgálatáról tájékoztattuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Epítésügyi és Orökségvédelmi Osztályát.
A balesetveszély elhárításának érdekében a kialakult helyzetről tájékoztattuk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.,és kértük közreműködésüket abban, hogy megfelelő forgalomtechnikai eszközök
kihelyezésével a követlen balesetveszély megszűnjön.
Az ingatlantulajdonosnak ajánlottuk, hogy megfelelő árért megvásárolná az önkormányzat. Termőföld
cserét kérne érte. Az önkormányzatiiak kevés termőüildje van. Piac kialakítására alkalmas lehetne az
ingatlan. Az ingatlanra történő behajtást meg kellene oldani. Ezt tájékoztatásképpen kívántam
elmondani.

Szűcs Lajos: Az ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a részvételt! Az ülést bezárom.

(Dr.
jegyző

/

Lajos)
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

3/20 16.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

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

AZ ÜLÉS HELYE: Küzségháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

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

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

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

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

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

6.1 Előterjesztés a védőnői pályázat kiírására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

7.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Jászboldogháza, 2016. március 16.

Szűcs Lajos
polgármester
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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 il1ete1cessé~
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és sz azzal
kapcsolatos feladatokról.

Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Sászberénytől
mintegy 15 km-re, délre fekszik. Szomszédos települései: Jánoshida, Tápiógyörgye . Vasúton
a MÁV 82-es számú, Hatvan—Szolnok közötti viilamosított vonalán, közúton a 32-es főútról
Jánoshida felől érhető el, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellélcúton, valamint a
Tápiószele — Tápiógyörgye — Jászboldogháza közötti úton. Területe: 55, 31 km2. Belterulete:
157 ha. Állandó népessége 1675 fő (KSFI 2015.01.01.).

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

2015. évre kitűzött célok:

1. Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel
sz itt lakók szubjelctív bizLonságérzetét 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 egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozás
eredményesség növelése.

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

—‘2.-
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Közterületen elkövetett re2jsztrált bűncselekmények

A köztertileten elkövetett bűncselekmények száma a 2014. évi 8~ró1 2015-ben 4-re csökkent.

3

BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján

Re~isztráIt bűncselekmények alakulása
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A reEisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

Eg~s kiemdt telepüksen
9

$

7

E

4T

3 .... ..

2

F’~rrá~ I{NYŰBS

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2014-ben 1313 volt. 2015-ben
ez a mutató 835.

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

~pások és lakásbetörések számának alakulása

‘‘
‚3

5 ~2top’~s
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a
2

O

201 5-ben a regisztrált lopások száma jelentősen 8-ró~ 1-re csökkent, a lakásbetörések száma
harmadára esett vissza.

2018.év 2015. ~5v
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Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2014. és 2015. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, atesti sértések száma szintén 0,2015-évben 1 garázdaság történt.

BÚNÜLDŐZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyonwzáseredményességi mutatóját ás az egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú

mellékietben foglaltam össze.

TULA~ON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

A tulajdon elleni szabá[ysértések (értékhatár 2012. április I 5-tM: 50 000 Ft.) száma a
Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014-ben 700 volt, 2015-ben ez 593
esetre csökkent. A felderítési mutató 2014-ben 30%, 2015-ben 3 1,25 százalék volt. Ajelentős
ügyszámcsökkenés mettett is javulást értünk cl.

—6~-
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(±arázdasá~. testi sértés. ronEálás bűncselekmények számának alakulása

2014.év 24~t5, év

O

Testi

C 0

— _

2(U4 .~v 2015.6v

Testi t~rtéZ

v

16 Testi sőrtós

~ siMyos testi ‚.6rt5~.

5



6

Jászboldogjiázán 201 5-ben 2 esetben indítottunk eljárást tulajdon elleni szabálysértés miatt.
Ezek között bolti lopás nem volt

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

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

Jászboldogháza területén 201 5-ben 2 regisztrált közlekedési baleset történt, melyből 1 eset 8
napon túl gyógyuló sérüléssel járt, I esetben csak anyagi kár keletkezett.

Baleseti okok

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

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltuk, melyre ajövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtüiik sz 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.
Emiek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén Úgynevezett
gurulószolgálatot terveztünk ás h~totturik végre a településen, amely azt jelenti, hogy két fő
körzeti megbízott minimum 1,5 órában járőrszolgálatot látott el, biztosítva a rendőri jelenlét
folyamatosságát.

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

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente 1-l alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente I alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szervezttink a
külterületi ingatlanokban ás a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására.
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Ezen ellenőrzésekbe bevontuk a Felső jászsági körzeti megbízotti csoportot, tehermentesítve a
helyi körzeti megbízottat, valamint fokozva a településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések
A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi terü letén kifejtett tevékenységének %bb
mutatói:

2014.6v 2015.6v

Közterületre vezényelt létszám (t~5) 2489 2225

Közterületre vezényelt óraszám 23839 21622

Bilineshasználat (fő) 213 163

Előállítás (db) 140 158

Elfogás (db) 48 46

Elővezetés (db) 274 416

Helyszíni bírság (db/összeg) 329 fől 300 főt

6034000Ft 40757000

Szabálysértési feljelentés (db) 83 67

Tulajdon elleni szabs.(db) 68 8

Bevont okmányok (db) 7 11

Ittas vezető (Fő) 1 1

Bűnügyi irat (db) 331 305

Általános ügyirat (db) 1541 1643

A fenti adatok tükrözik az OREK által 2015. februátjában „intézkedési kultúraváltás” néven
bevezetett, a rendőrség megújulását, szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó
iránymutatását, melynek érdekében a rendőr a segítségre szoruló áilampolgárt segíti, ahol
pedig intézkedni kell, ott a törvény keretei közötti sztmkeiót 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 cl szolgálatukat.

A Jászság az illegális bevándorlással nem érintett, Így Jászboldogháza település sem, azonban
jelenlétét teljesen icizárni nem lehet, ezért a Járőrszolgálati Alosztály és a Körzeti Megbízotti
Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.
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Jászboldogháza körzeti megbízottja 2012. óta teljesít itt szolgálatot. Nem lakik a településen,
azonban ez a szolgálat ellátását nem akadályozza. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a
kötelező távollétein túl ( oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzések, stb.), teljes
szolgálati idejét a településen töltse, irányítsa az oda vezényelt más rendőri erőket, ismertesse
meg velük a község jellemzőit, bűnügyi helyzetét segítve ezzel sz önálló szolgálat
ellátásukat.

B(JN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bürnne2előzés

A Jászberényi Rendőrkapitányság új bűnmegelőzési struktúrájában létrehoztak a Megelőzési
és Tanácsadási Konferenciát, melyen belül minden hónapban új állomással jelentkezünk a
Jászság egy-egy településén. Jászboldogházén a Konferenciasorozat m.8. állomásaként
indítottuk útjára a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat”, melyhez 2015-ben 47 I’d
csatlakozott.

A Megelőzési ás Tanácsadási Konferencia VIII. állouiásaként inditottuk el a „Kerékpár
Nyilvántartási Rendszert” a Jászságban, melyhez Jászboldogbáza másodikként csatlakozott. A
településen eddig 110db kerékpárt és tulajdonosát regisztráltuk.

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

Az „Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szotnok Megyében” című TÁMOP
pályázat keretében Jászboldogházán 2015-ben 14 fő időskorú személy részére, a biztons-águk
fokozása érdekében 20 db egyszer& biztonságtechnikai eszközt adtunk át.

2015. február 01. és május 15. közötti időszakban valósítottuk meg a lakott koiteraleti
részekkel rendelkező települések biztonságának javítását célzó 02/16/201 4INBT pályázati
számú „Nem vagy egyedül!” című rendezvénysorozatot. A projekt a Jászság négy,
tanyavilággal is rendelkező településén - Jászboldogbáza, Jászágó, Jászfényszaru,
Jászszentandrás - valósult meg: A programsorozat megvalósításához külön együttműködési
megállapodás megkötésére került sor a helyi polgárőrségekkel. A pályázati projekt során a a
helyi általános iskolában drog-prevenciós, internet veszélyeire figyelmeztető, valamint
közlekedésbiztonsági órák kerültek megtartásra. Falugyülés keretében sz idősek sérelmére
elkövetett bűncselekményekre hívtuk fel a figyelmet. A helyi lakosok, közülük is kiemelten a
veszélyeztetett 60 év feletti célcsoportba tartozók valamint sz üzlettulaj donosok számára
néhány egyszerű ás megfizethető biztonságteclmikai eszközt is bemutattunk a vagyonvédehni
előadásunk keretében.

A hideg idő beköszöntével figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő
embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket a kihűlés elkerülése érdekében’

—‘8 —
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Kapitányságunkon az előző évben készített szórólapj ainkat sokszorosftottulc Ezeken főként a
lopások, betöréses lopások megelőzési lehetőségeire hívtuk fel a lakosság figyelmét.
kiemelten a Raiottak Napja, Mindenszentek, karácsonyi, adventi időszak alkalmával. Ezen
szórólapokat e-mailben a 18 település 20 polgárör egyesülete is megkapta. A Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumok, Konzultációs Fórumok, lakossági fórumok és a SZEM
mozgalom beindítására szervezett rendezvényeken szórólapot juttattunk el a lakossághoz,
melyek főként sz idősek sérelmére elkövetett trtlkkös lopások megelőzésével kapcsolatos
hasznos információkat tartalmazta.

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

Kihaszuáltunk minden alkalmat a tájékoztatásra, a lakosság által gyakran látogatott helyekre
mint például orvosi rendelő, postabivatal, önkormányzat, boltok figyelemfelhívó
kiadványokat helyeztünk el.

Országos szinten új drog-prevenciós program indult, melynek keretében Drog-prevenciós
tanácsadói feladatokat lát cl a lászság Összes általános és középiskolájában a nib. megelőzési
és értékelő előadó. Cél, hogy minden iskolában, Igy Jászbotdogházán is a nevelőtestület és a
szülők számára tájékoztat6 előadás keriiljön megtartásra e témakörben.

Gyermek- ás ifj4ságvédelmi tevékenysé~ értékelése

Jászboldogházán a körzeti mcgbízott sz iskolalátogatási időben rendszeresen ellenőrizte a
közterülcteket a csellengő általános iskolások intézményekbe való visszavitele céljából a
22/202. (X1L2 1.) ORFK utasítás szabályai szerint.

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

Családon belüli erőszak h~iyzete’ áldozatvédelem

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

—2
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BaIeset-ni~c1őzési tevékenysé~

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben
meghatározottak szerint végeztük Az eHenőrzés helyszíneinek megválasztásakor tekintettel
voltunk a bekövetkezett balesetek helyszíneire.
A nagyobb üxmepelchez kapcsolódóan végrehajtásra került a „Józan Húsvét”, a „Hogy ne
csak a Mikulást vegyük észre” ős a „Kék Angyal”elnevezésű akció, melyek a
űgyelenifelhíváson túl alakosság ős a rendőrség kapcsolatát is erősítették.

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

Az ‚.Iskola Rendőre” pros-am értékelése

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

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola rendőre” program. A tanév elején
elhelyezésre kerültek az iskolarendőr elérhetőségét tartalmazó plakátok, az iskolai előadások
megtartásának dokumentálása sz iskolarendőr naplóban történik.
A tanévkezdés előtt az iskolarendőr a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola ős
Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét tájékoztatta az „Iskola rendőre” program folytatásáról.
A tanév megkezdése előtt ős a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően
helyszínbejárást végeztek ős végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint
bihiügyi szempontból. Az „Iskola rendőre” program kapitánysági koordinátora a Jászberényi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleset-megelőzési előadója.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott e~vüttműködés értékelése.

A rendőrségi törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek minden évben eleget
teszünk, felkérésre a törvényi keretek között felvilágosítást adunk. 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.

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

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

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

EEyüttműkűdés az ü~yészsé~geL bírós4nal

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 tárgyában. Több
alkalommal kértünk állásfoglalást.

A civil szervezetekkel történő eEviittrnűködés értékelése

Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében az
egyházak képviselőivel az egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászsági
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberényi Központjával és Területi Szakmai
Központjával, és munkatársaival évek óta jó a kapcsolatunk. Ennek eredményeként a
jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen működnek. Jelzőrendszeri megbeszélések
alkalmával kerül sor a kapcsolattartásra a védőnőkkel, iskola- és gyerniekorvosokkal,
családgondozókkal. A Jászság területén működő iskolák és óvodák i~úságvédelini felelősei a
jetzőrendszeri 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 polpárőr e~yesületekkel történő e~yüttműködés értékelése

A körzeti megbízott és a települési polgárörség között kiváló munkakapcsolat alakult ki, a
polgárőrök minden jelentős rendezvény biztonságos lebonyoLításában segítségére voltak a
rendőrségnek. 2015-ben a helyi körzeti megbízott szolgálatainak közel 70%-ában látott el
közös szolgálatot az egyesület ta~aival.
A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során j árőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
Egyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik. A polgárőrök aktívan részt vettek az
időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a tájékoztatóanyagok lakossághoz
történő eljuttatásában.
Jászboldogházán megrendezett ünnepségeken, nagyobb rendezvényeken — p1. a 2015. május
08. és május 10. között megrendezett motoros találkozón - a polgárőrök hatékonyan segítettek
a bűnmegelőzési, forgalomszervezési tevékenységben.
Az előző évekhez hasonlóan az ELBIR (Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszer)
rendszerben érkező megelőzési kiadványok minden esetben továbbításra kerültek a polgárőr
egyesület részére.
A 201 5-ben két alkalommal tartottunk megbeszélést jászsági polgárőr egyesületek vezetőivel.

.—
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A Jászalsószentgyörgyön megrendezett XXI. Jász Világtalálkozó biztosítási feladatainak
végrehajtásában a jászboldogházi polgárőrök is részt vettek, melyért ezúton is köszönetemet
fejezem ki.
A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórnm okra és a Konzultációs Fórumokra a települési
polgárőrségek vezetői is meghívást kaptak minden esetben.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITÚZÉS

Mind a regisztrált bűncselekmények, mind a lakosságot leginkább érintő és irritáló vagyon
elleni bűncselekmények száma hosszú évek óta alacsony. Jászboldogháza község
Icözbiztonsági helyzete jónak értékelhető.
A település önkormányzatával korrekt rnunkakapcsolatot alakítottunk ici.
A településen a lakosság bevonásával ás sz aktív polgárőrséggől kialakított jelzőrendszer
segíti sz idegen bűnelkövetőkkel szemben folytatott rendőri tevékenységet.

2016-ra vonatkozó főbb feladatainl’ á célkitűzéseink:

1. Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös
fIgyelemmel sz itt lakók szubjelctív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
jogsértések elleni eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által
eliendelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló
fokozott ellenőrzések és programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

2. Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának szinten tartása, a
nyomozáseredmén~esség növelése.

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

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

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

6. A »Kerékpár Nyilvántartási Rendszer” bővítése.

7. A „Szomszédok Egymásért Mozgalom” szélesítése.

12
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testüket!

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

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

Jászberény, 2016. február 8.

—13—

Tisztelettel;

kapitányságvezető
LCS
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Jászboldogh~za
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015~

Forrás: ENYÜBS óv óv óv óv óv óv
ME~LTEN kezelt bűncselekmények

Emberölés O O O O O O
- befejezett szándékos emberölés O O O O O O
- emberölés kísérlete I O O 0 O 0 1 0

Testisértés 1 2 2 2 0 0
-súlyostestisértés 0 1 I 2 O 0
- halált okozó súlyos testi sértés 0 0 0 0 0 0
Kiskorú veszélyeztetése 3 i O I O
Embercsempészés 0 0 0 0 0 0
Garázdaság O 3 2 0 0 1
Önbíráskodús O O O O 0 0
Visszaélés kúbítószerrel (terjesztői magatartás ~
teldntetóben)
Lopás 19 8 20 4 9 9
- személygépkocsi lopás 0 0 0 0 0 0
- zárt gépjármű feltörés O O O O O O
-lakásbetörés 1 0 0 1 2 3
Rablás O O O 0 0 0
Kifosztüs O O O O (I O
Zsarolás 0 0 0 1 0 0
Rongálás 0 1 4 0 0 0
Or~azdaság O O O O O O
Jármű önkényes elvétele 1 0 0 0 0 0
Összesen a KIEMELT kate~őriában: 24 17 29 7 10 10
Közterilleten elkövetett bűneseIel~ények~ 14 6 13 3 8 4
Összes bűncselekmény: 31 30 37 16 23 14

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan:

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége
Összes bűncselekmény 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 1958 1732
Eredménytelen riyomozások Összesen 1452 1249
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3410 2981
Nyomozáseredményességi mutató (%) 57,4 58,1

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyoniozúsok eredményessége a közterületen elkövetett
bűncselekményekre

Közterületen elkövetett bűncselekmények 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 430 400
Eredménytelen riyomozások összesen 164 131
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 594 531
Nyomozáseredményeeségi mutató (%) 72,4 75,3



Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyoinozások eredniényessége a kiemelten kezelt
bűncselekinényekre

Emberölés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen O 0
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) - -

Befejezett szándékos emberölés 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Ny~~mozáseredményességi mutató (%) - -

Emberölés kísérlete 2014 2015
Eredményes nyornozások összesen O O
Eredménytelen nyoniozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) - -

Testi sértés 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen 105 106
Eredménytelen nyomozások összesen 36 34
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 141 140
N”omozáseredményessé2i mutató (%) 74.5 75,7

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

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytel en nyomozások Összesen 0 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Kiskorú veszélyeztetése 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 45 36

Eredménytelen nyomozások összesen 25 23
Eredményes és eredménytelen nyotnozások összesen ‘70 59
Nyomozáseredményességi mutató (%) 64,3 61



Embercsempészés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 0 0
Nyemozáseredményességi mutató (%) - -

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

Önbíráskodás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 8 5
Eredménytelen nyomozások összesen 4 2
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 12 7
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 66,7 71,4

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében) 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 6 2
Eredménytelen nyomozások összesen 2 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 2

Nyomozáseredméuvess&i mutató (%) 75 100

Lopás 2014 2015
Eredményes nyomozásokösszesen 386 335
Eredménytelen nyomozások összesen 929 858
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 1315 1193
Nyomozáseredményességi mutató (%) 29,4 28,1

Lakásbetörés 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 99 82
Eredménytelen nyomozások összesen 244 247
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 343 329
Nyomozáseredu’ényesséEi mutató (%) 28,9 24S

Személygépkocsi iopás 2014 2015
Eredményes nyomozások Összesen O
Eredménytelen nyomozások összesen 7 2
Eredményes ős eredménytelen nyomozások összesen 7 3
Nyomozáseredményességi mutató (~4) 0 33,3



Zárt gépjármű kItörés 2014 2015
Eredmér~yes nyomozások összesen 0 3
Eredménytelen nyomozások összesen 18 I I
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 18 14
Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 21,4

Rablás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 2 8
Eredménytelen nyomozások összesen S
Eredményes ás eredménytelen nyomozások Összesen 7 9
Nyomozáseredményességi mutató (%) 28,6 88,9

Kifosztás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 4 4
Eredménytelen nyomozások Összesen 2
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 6 5
Nyomozáseredményesséai mutató (%) 66,7 80

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

Rongálás 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 10 18
Eredménytelen nyomozások összesen 27 28
Eredményes és eredtuénytelen nyomozások összesen 37 46
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) 27 39,1

Orgazdaság 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 4 6
Eredménytelen nyomozások összesen 4 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 8 6
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 50 100

Jármű önkényes elvétele 2014 2015
Eredményes nyomozások összesen 5 7
Eredménytelen nyomozások összesen 2 1
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 7 8
Nyomozáseredménycsségi mutató (%) 71,4 87,5

fl- -



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Hivatásos Tűzollóparancsnokság
Parancsnok

- 6nH-SlO0iószberény, Jákóhalmi úti 1/a. ~: 510] Jászbcróny, pL 3 —I’~Net

Tel: (36-57) 412-388 Fax: (36-57) 407-497 e-mail: jaszbereny.hip@kaived.gov.hu 5oac~,a~s,-~oo<,

A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JÁSZBOLDOGIIÁZA

TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként működik a
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK), valamint az irányítása alá tartozó Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (FITP). A szervezet sikeresen teljesítette az adott időszakban is a
rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő feladatrendszerhez
alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelmét.
A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és
normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe
lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 81500 állampolgárral. A Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság működési területe a Jászság 16 települése (kivétel Jászszentandrás,
Jászivány).
A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak védelme, a
katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a helyreállítási munkálatok
mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az
időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi évek, hazai és
nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az egyes
időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető eseménytípusokat, amelyekre a
felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

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

Tűzoltás, műszaki mentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a
megfelelő képesítéssel, rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszereléssel lettek
végrehajtva. Indokolt esetben bevonásra kerültek a társszervek, a beavatkozások szakszerű és
hatékony felszámolásához Az elmúlt időszak átlagosnak mondható a beavatkozások tükrében. A
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működési területünkön a hivatásos tűzoltóság 297, az önkormányzati tűzoltóságok 150 esetben
avatkoztak be. A vizsgált időszakban kiemelkedő esemény nem volt, mely nagyobb erők eszközök
bevonását tette volna szükségessé.
A beavatkozásokat a Jászságban működő két önkormányzati tűzoltóparancsnokságok elsődleges
műveleti körzetükön belül az esetek túlnyomó részében önállóan, de szakmai indokok alapján a
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával végezték.

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

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

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

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

Polgári védelmi szakterület

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

Áttekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is. A befogadásra kijelölt
intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai iránymutatásával ás
segítségével befejeződött. A tervek megfelelő adattartalommal 18 település 73 intézményére
vonatkozóan elkészültek. A befogadó helyek, valamint befogadási tervek ellenőrzését a szakterület
folyamatosan végzi a Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete bevonásával,
supervisori ellenőrzés keretében.

A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári védelmi
szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi szervezetek
megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek szakmai
irányításunkkal. Jelenleg az illetékességi területén megalakított 18 települési polgári védelmi
szervezet, a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) komplex csoport, valamint a
járási mentőszervezetek, valamint a most megalakított 6 települési önkéntes mentőcsoportok
összesített létszáma 2.213 fő.

Az illetékességi területhez tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az anyagi
javak védelme érdekében az Onkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, valamint egyéb
civil szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. Az Apáti Járás Önkéntes
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Mentőesoport 47 tő részvételével, a Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 35 fővel alakult meg.
Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-25-én végrehajtott nemzeti
minősítő gyakorlaton. A települési önkéntes mentőcsoportok 70 fővel alakultak meg, és a minősítő
gyakorlatok is lezajlottak 2015. október-november hónapokban.

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

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt feladatként kezelte a beszámoló
időszakában az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. Ezen tevékenység az ifjúsági verseny,
valamint arra történő felkészülés során, továbbá a tanulóifjúság rendszeres veszélyhelyzeti
felkészítésével valósult meg.
2014. és 2015. évek szeptemberében Jászberény Város főterén egy nagyszabású tűzoltó nap
keretein belül ismerkedhettetek meg az érdeklődők a munkánkkal.
Oktatásokat tartottunk több allcalomrnal a szakirányú képzést folytató Jászberényi Katolikus
Altalános Iskola és Középiskola Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézmény diákjai részére rendészeti versenyre való felkészülésük keretében.
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a
pedagógusok, a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben.

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

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

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

Az illetékességi területünkhöz tartozó II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
kinevezésre került a közbiztonsági referens, valamint a helyettesítését ellátó személy is. A 2014.
évben 3 fő, 2015-ben szintén 3 fó megbízott személyében történt változás, felkészitésük, valamint
vizsgáztatásuk — a jogszabályban foglaltaknak megfelelően- a tárgyévben végrehajtásra került.
Aközbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás folyamatos, megfelelő.
A katasztrófavédehni megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok, adatgyűjtések, az eseti
intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi megbízottak esetenként ellenőrzés alá
vonják a települési referenseket, megállapításaikat felügyeleti naplóban rögzítik. A Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség a HTP bevonásával negyedévente értekezletet tart a közbiztonsági
referensek részére.



Iparbiztonsági szakterület

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

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

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

A tárgyi időszakban havonta 2 alkalommal végeztünk a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemeknél üzemazonosítási eljárást. Az üzemazonosítások során megállapítottuk, hogy a gazdasági
társaságok jogkövető magatartást folytatnak, mert a telephelyeken jelen lévő veszélyes anyagok
mennyisége egy esetben sem haladta meg az alsó küszöbérték negyedét.

A települések hulladékszállítására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó
adatokat felmértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos volt. A tárgyi
időszakban lejáró szerződések újrakötésre kerültek. A szükségellátásra vonatkozó terveket
módosítani nem kellett. Ideiglenes kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sot

Hatósági tevékenység

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll -- az egységes
iparbiztonsági, a tűzvédelmi és a polgári védelmi szakterületek is alkalmazzák -- a hatósági eljárási
jog teljes eszköztárát a veszélyhelyzetek megelőzése, valamint azok kockázatának lehető
legkisebbre csökkentése érdekében. A megelőzési-hatósági tevékenység kiemelt szerepét mutatja,
hogy az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok új hatósági hatásköröket biztosítanak, ilyen
a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználó berendezések műszaki- biztonsági felülvizsgálatával
kapcsolatos eljárások lefolytatása, vagy a vízügyijogkörök.

Ezeken túl a supervisori tevékenység, a tűzvizsgálatok, a nagy létszámú szabadtéri rendezvények
engedélyezése és ellenőrzése, a működési engedélyezési, a kereskedelmi és ipari tevékenységek
bejelentését követő eljárások, a közérdekű bejelentések és panaszügyek kivizsgálása,
piacfelügyeleti jogkőr ellátásából adódó hatósági ügyek száma összességében a tavalyi évhez
mérten sokszorosára emelkedett. Jelentős munkát jelentenek a szabadtéri tüzek megelőzésével
kapcsolatos eljárások, valamint a kéménytűz és CO mérgezésekkel összefflggő hatósági eljárások
lefolytatása.

A hatósági munka másik területe a szakhatósági tevékenység, mely a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendehség területén lévő folyamatosan fejlődő és bővülő ipari közegnek
köszönhetően az elmúlt közel két évben is kiemelt feladatot adott a szakterületnek.



Az ellenőrzési ütemtervek összeállítása az éves Országos ellenőrzési tervben meghatározottak,
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készüinek. A létesítmény nyilvántartás alapján
az illetékességi területen 354 létesítmény működik, ezek közül több, kiemelt nagyságú gazdasági
társaságok is működnek. A különböző létesítményeknél tartott ellenőrzések során tapasztalataink
szerint kielégítő a tűzvédelmi helyzet.

Összegzésként elmond!;a/ó, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen
teljesítette feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területé,; katasztrófaveszély és
veszélyhelyzet kihirdetésére lznn került sor, kiemelkedő tűzeset, iparbiztonság területé,, baleset
nem történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre „elli volt szükség. A beszámolt
időszakban a szakmai munka folyamatosan növekedett, azonban kiegyensúlyozottabb
inunkakörülmények, az eddigi hasznos tapasztalatok birtokábait azok végrehajtása megtörtént

Jászberény, 2016. február 22.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparanesnok
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Jászboldo~háza

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Év Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása

2015. összesen: 3 2 1 3

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 fZ5. A szervezet felkészítése
megtörtént.

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

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

Iparbiztonság
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi a 32-
es és 31-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járműveket. A településen a Kat. Tv. IV. fejezete
hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél
időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemlét folytatunk le. Leellenőriztük a
településen található növény védőszer és műtrágya forgalmazókat.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság

2015. év 12 10 1

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

Kapcsolattartás ..

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



Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2015. évi tevékenységének

értékelése

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

részletezett értékelő alapján az egyesület tevékenységét

„MEGFELELŐRE”
értékelem.

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

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

Szakfeladata:

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

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

Felügyeletük, ellenőrzésük:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság hat esetben tartott szakfelügyeleti ellenőrzést
Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesületnél, melyek megállapításai rögzítésre kerültek az
ellenőrzést végrehajtók által. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a JNSZ MKI átfogó
ellenőrzést tartott, mely megállapításokat összefoglaló jelentés tartalmazza. Azoimali intézkedést
igénylő hiányosság az ellenőrzések során nem merült fel.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság folyamatosan ellenőrzi és felügyeli az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek szakmai tevékenységét, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek
meglétét és alkalmasságát, az állomány tűz elleni védekezésre és műszaki mentésre való
felkészültségének helyzetét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a
költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások felhasználását.

Együttműködési Megállapodás:
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület
az együttműködési megállapodást felülvizsgálta, majd a mellékleteket aktualizálta. A
megállapodásban az OTE vállalta, a Jászboldogháza település illetékességi területén történő
káresetekhez a vonulást.

—



A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület karbantartott felszerelésekkel és
gépjárműfecskendővel rendelkezik. A gépjárműfecskendő megkülönböztető jelzés használatára
jogosító engedéllyel nem rendelkezik, ezért káresethez történő vonulás alkalmával nem
megengedett a sziréna és kék lámpa használata. A szaktevékenységet vállalt egyesületi tagok
rendelkeznek az előírt képesítésekkel.

Pályázat: ..

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

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

a) Kötelező gépjármű felelősségbiztosításra és hatósági műszaki vizsga díjra 95.000 Ft
hI Gépjármű. tűzoltó technika alkatrész. tartozók költségre 90.000 Ft
e) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat költségre 128.000 Ft
Kedv ezményezett szabályszerűen benyújtott nyertes pálvázata alapján a Főtámogató által
200.000 Ft értékben I db hordozható számítógép konfiguráció (a továbbiakban: eszköz)
támogatásban részesül.
Kedvezményezett által szabályszerűen benyújtott nyertes pályázat alapján a Főtáinogató
által 234.685 Ft érékhen

~ fl1VJHÓQMUÜ~
I dli állványcső 2B 78.594 Ft értékben
I dh tZildalatti tűzesapkules 13.736 Ft értékben
I dh fZildfeletti tűzesapkules 6.934 Ft értékben
I Űb kombinált sugáreső Tajfun Pmfl “C’ 77.029 Ft értékben
2 (lb nyomótömlő “C” 35.09$ Ft értékben
I dh tüske készlet 8.734 Ft értékben

es cL~VL’bf(’LCWeICSL’k
1db kézi balta tokkal 14.560 Ft értékben

(a továbbiakban: eszközök) támogatásban részesül.

Éves, minősítőgyakorlat:

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

Jászberény, 2016. január 25.
Készítette:

Szabó Szabolcs Gábor tű. őrnagy
parancsnok
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Jász-Nogykun-Szolnok Megyei Katasztrófavódelnil Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség-vezető

~~=2======—~-

H-5looJászberény,Jókáholmi Ot 11/a. E: 510] Jászberény, pE: 3
Tel: (36.57)41 2-388 Fox: (36-57) 407-497 e-moll: joszbereny.kk@katved.gov.hu

Jászberényi HTP 2015. évi vonulási adatai

Jászárokszállás ÖTP 2015. évi vonulási adatai

Jászárokszállási ÖTP

2015. évi vonuJási adatai

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

36 35 0 1 7 71

a
503 0076~3,-000~3~

n

Jászberényi HTP

2015. évi vonulási adatai

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

199 98 5 7 90 297

Jászberényi I-ITP vonulási adatai a beavatkozás módja szerint

Jászberényi HTP vonulási adatai

02012
0 2013

~ 0 2014
0 2015

Tűzeset Műszaki mentés Szándékosan Utólagos jelzés Té~es jelzés Összes ~onulás
megté’esztő

jelzés

—
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Jászárokszállás ÖTP 2015. évi vonulási adatai a beavatkozás módja szerint

Jászkiséri ÖTP 2015. évi vonulási adatai

Jászkiséri ÖTP

2015. évi vonulási adatai

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

46 33 5 1 7 79
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LakosságvédeIm~ eflenőrzések száma
~2013. 2014. ~2O15

F—
i~32 ~‘~j 21~~ 4~u 29~

4J 2 223_i1 1&oo18oo~1 _.1
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Nemzeti Minősítéssel rendelkező önkéntes mentőesoportok létszámadatai
(fő)

Nemzeti Minősítéssel rendelkező önkéntes mentőcsoportok
létszárnadatai (fő)

-‚—

‚
I

‚
I
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A Kirendeltség illetékességi területén azonosított belvízi kockázati
helyszínek (db)

azonosított belvízi kockázati helyszín
Település (db)

Alattyán 3

Jászalsószentgyörgy 5

Jászapúti 5

Jászárokszállás 3

Jászberény B

Jászboldogháza 2

Jászfelsőszentgyörgy 3

Jászjákóhalma 2

Jászkisér 6

Jászladány 5

Jászszentandrás 1

Jászivány 1

Jásztelek 5

Pusztamonostor 1

öüíesen~~ ~5O

—30-
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Iparbiztonsági ellenőrzések száma

IparNztonságí eilenőrzésel száma

3 2 0 1
2~7 ~ i,mnr o-’~~

1 ~ 1 ‚~‘ 2 ~Z~7 0
r~

Ellenőrzött jármílvek száma

5

RID vas úti

~_V ADRtelephelyi

292

555

458

O~ :c-sj~rfl’ú

81 70

ADR Jelölt

0

202

113

FtlDvagcn

43 47

9
—

6~
re~$

/ I

19
r

‘1

‚
9-

‚ ‘,

2013 ;2014 2015

Ellenőrzött járművei száma

41

~2013 2014 2015
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Integrált hatósági tevékenység

Integrált hatósági tevékenység
471

I parbiztonság

Piacfelügyelet

Polgári védelem

Tűzvédelem
20 ‚ „

Vizugy

Hatósági ügyek száma ügytípusonként

Ügyek száma - ügytípusunként

867
Közérdekű bejelentések

310

381

308

83 70

30’

110 110

2013 2014 2015

693721

226 :

110~110

s~j ~1o 15

2012

Hatósági ügyek

~ Szakhatósági ügyek

Egyéb ügyek

~ Tűzvizsgálat

Tűzvédelmi bírság (db)

266

2013

65
96 5

189

101

158
20152014

—_az—



8

Kéményügyek száma

Szakmai és felügyeleti ellenőrzések összetétele

2012 2013 2014 2015

— 33—
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Érkezett iratok száma

Érkezett katok

Keletkezett ügyiratok száma

K&etkezett ügyűratok

2012 2013 2014 2015

-.— —
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Média megjelenések száma

Médiamegjelenés

— 35_-



Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

4. napirend

Osszesített Közbeszerzési terv
2016.

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

tárgya: tervezett eljárás fajtája
időpontj a

Jászboldogháza, 2016. március 16.

Szűcs Lajos
polgármester

(;)



Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 27.

Összesített Közbeszerzési terv
2016.

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

tárgya: tervezett eljárás fajtája
időpontj á

Nemleges

Jászboldogháza, 2016. március 16

Sz” :j05

~0



Jászj(uJá,Jy

fVag”Icözségi Önkormányzat

Jegyzője

Üg~ iratszúni: /2016.

Üt!’ in’é;ő: Rerkó iáiiosné

Tis”telt Polgármester Asszony Vii

A Jászsági Családsegítő es (]) ennek jóléti Szolgálat jelenleg a~ önkormán\ zatok tulajdoná
ban lé’ ő ingatlanokban/ingatlanrészekben biztosiija a feladatellálást. melynek alapja több
ségében a’ önkormányzatok és a Jászsági családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intéz
mén’ köiött. 2014. évben megkötött haszonkölcsön szerződések.

A 2016. é’i költségvetés alapján a települések átvállalják a Jászsági Családsegítő és (iyer
mekjóléti Szolgálat intézmény területi irodáinak fenntartási költségeit. Ehhe7 szukséges a
baszonkölcsön s/erzódések módosítása. mely az önkormányzatok képviselő-testületének
JÓ’ áhag3 ó határozatával válik ér’ ényessé. ezért szük9éges annak megtárgyalá~a. melyet
javaslunk 2016. március hónapban me~ enni.

Kérem az Önkormányzat Képviselő-testületét, bogy a mellékelt előterjesztést tárgyalja
meg, és a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően siiveskedjen elfogadni!

Jászladánv. 2016. i~hruár 25

I O%ISL Imre
jegy Lő

C
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HATÁROZATI JAVASLAT

..../2016.(..) sz Önkormányzat Képviselő-testülete határozata
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölesön szerződés
módosításának elfogadásáról

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

2 Önkormányzat felhatalmazza polgármestert,
a Haszonkölcsön szerződést aláírására.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: polgármester

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

l/l



HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS

(TOVÁBBIAKBAN; SZERZŐDÉS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

10. Jelen szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben:
a haszonkölcsön Célja lehetetlenné vált,

. Kölcsönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) vagy annak helyiségei, valamint tárgyi eszköz
valamelyikét rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja,
. Kölcsönvevő a jelen haszonkölcsön szerződés tárgyát képező 1. pontban
meghatározott ingatlan (rész) vagy annak helyiségeit, valamint tárgyi eszköz
valamelyikét a kölcsönadó engedélye nélkül más személynek használatába adja,
. fennáll annak veszélye, hogy Kölcsönvevő a jelen haszonkölesön szerződés
tárgyát képező 1. pontban meghatározott ingatlan(rész) vagy annak helyiségei,
valamint tárgyi eszköz valamelyikét nem fogja épségben visszaadni.

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Jászb erény KeltS

Jászsági Családsegítő és Önkormányzat
(3yerniekjóléti Szolgálat képviseli~ ‚ polgármester

képviseli: Baginé Gavaldik Lívia,
intézményvezető

PH PH



Fwd: tagdíj emelés alátámasztó szám! tás

Tárgy: Fwd: tagdíj emelés alátámasztó számítás
Feladó: Szűcs Lajos <potgarmester@iasiboldoghaza.hu>
Dátum: 2016.03.21. 8:00
Címzett: “hivatal@jaszboldoghaza.hu” <hivatal@jaszboldoghaza.hu>

Továbbított üzenet
Tárgy:tagdíj emelés alátámasztó számítás

Dátum:Thu, 17 Mar 2016 10:34:54 +0100
Feladó:REGIO-KOM Társulás <tarsuIas~~regiokom.hu>

Címzett:Alattyán <titkarsa~@aIattyan hu>, Jánoshida <Utkarsag@janosh~da. hu>, Jászágó
<jaszagoPvnet. hu>, Jászalsószentgyörgy polgarmester~iaszalsoszentgyor~y.hu>,
Jászapáti cpolgarmester~eiaszaL)ati.hu>, Jászárokszállás
<gergelv.zoltan@jaszarokszalias.hu>, Jászberény_1 (PM)
<polgarmester~jaszbereny.hu>1 Jászboldogháza
<poIgarmester~~aszboldoghaza.hu>, Jászdózsa <polgarmester~jaszdozsa.hu>,
Jászfelsőszentgyörgy <iaszfelsoszRyo rRy1@ nvitel . hu>, Jászivány
<jaszivany~~gmail.com>, Jászjákóhalma <jaszjokohaíma~pr.hu>, Jászkisér
<jaszkiser@vnet.hu>, Jászladány <pmtitkarsag~aszladany.hu>, Jászszentandrás
<polgarmester~jaszszentandras,hu>, Jásztelek <jasztelek@vnet.hu>,
Pusztamonostor <pusztamonostor~vnet. hu>, Átány <polhivaatany~t-onIine. hu>,
Boconád <hivatalPboconad.hu>, Erdőtelek <erdoteIek@a~ria. hu>, Erk
<polhiverk~treemafl.hu>, Heves csveiczer.sandor~phheves.hu>, Hevesvezekény
<vezekeny~dunaweb.hu>, Kömlő <titkarsag.kumleu~intellimail.hu>, Pély
<DolRarmester@pely.hu>, Tarnabod <hivatal@tarnabod.t-online.hu>, Tarnaörs
<onkormanyzat@tarnaors.hu>, Tarnazsadány <tzsQolghiv~~mafl.com>, Tiszanána
<tiszanana@tiszanana.hu>, poigarmestervisznek~gmail.com
<poIgarmestervisznek~gmaiI.com>, Zaránk <igazgatas~zarank.t-onIine.hu>, Zaránk
<Razdalkodas@zarank.t-online.hu>,Jánoshida <poIgarmester~janoshida.hu>,
Jászalsószentgyörgy <hivataI~ jasza Isoszentgyor~y. hu>, Jászárokszállás
<titkarsag.ph~jaszarokszallas.hu>, Jászdózsa cttitkarsaE@iaszdozsa.hu>, Jászladány
<polgarmester~jaszladany.hu>, Pusztamonostor <rJmpolRm~invitel.hu>, Tarnaörs
<polgarmester~tarnaors.hu>, Tarnaszentmiklós <polg.hiv.tmiklos@dunaweb,hu>,
Tenk <poI~armester@tenk,hu>, Jásztelek_Tóth Nóra <nory123@freernail.hu>,
Erdőtelek2 <forgacsj.ne~gmail.com>, Jászfelsőszentgyörgy2
<zelenaine@invitel.hu>

CC:tarsu Ias@regiokom.hu

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A REGIO-KOM Társulás március 5-i ülésén Úgy döntött, hogy a jövő évre
tervezett tagdíj emelési javaslatot megalapozó számításokat a pénzügyi
iroda készítse el és küldje meg a települések részére. Mellékelten
küldöm az elkészült számítást tartalmazó excelt.

2016.03.21. 8:O~



SZOHO

Járulék

Ósszesen

Dologi kiadás

Készlet beszerzés
Egyéb szolgáltatás
-posta költség
-egyéb üzemeltetés
-ban kköltség

Járulék

875

875

Dologi kiadás

2000
500

875

~‘ 875

2000
500

1621

A 2016. évi költségvetés
Az elfogadott 2016. évi költségvetés minimálisan szükséges

kiadásai kiadásai
Személyi juttatás Személyi juttatás

Tiszteletdíj
Elnök 1080 1080
Elnökségi tagok 2160 2160

Összesen ~~

Összesen 28818 8125
Mindösszesen 32933 12240

ÁFA kiadás
-vásárolt szolg., termék Áfája
-kiszámlázott szolg., termék Áfa befizetés (b

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
-közbeszerzési közreműködő
-közbeszerzés megjelentetése
-ügyviteli szolgáltatás
-jogi képviselet
-műszaki szakértő
-koordinátori szolgáltatás

Egyéb dologi kiadások
-kötelező biztosítás
-casco
- eljárási díjak

6004
51825

150343

27%
27%

12

1621
13993

1804

1200

1100
5600
1000

1804

1200

1000

társulás össziakosságszám kerekítve
tagdíj mértéke kerekítve (12240 eFt/108000 fő)

108000 fő
115 Ft/fő



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI Ív

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyháit Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

‚~...A7

Jászboldogháza, 2016. március 21.


