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9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Soron kívüi nyílt üléséről
(2017. június 19.)

60/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napkendjének elfogadásáról
61/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi Jászboldogháza településen nyújtott 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról
62/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A 2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásáról
63/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetői kinevezéséről
64/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Az Onkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadásáról Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
—

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. június 19-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő, soron kívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti Földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert,
Menyhárt Ernő képviselők
—

Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

polgármester
jegyző

Meghívottak: 3 fő
A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7
Főből áll, az ülésen jelen van 7 lő képviselő.
A Képviselőtestületi ülés határozatképes.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a mai ülésen a meghívóban közölt napirendet tárgyalja a
Képviselőtestület. A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a meghívóban
közölt napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület.
Határidő: 2017. június 19.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

1. Napirend
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászboldogháza településen nyújtott 2016.
évi tevékenységéről
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Dr. Komáromy Csaba működés-koordinációs
igazgató, és Iszkeitz András műszaki igazgató írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
-

—

Szűcs Lajos: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviseletében tisztelettel köszöntöm Szöllősi
Pétert. Van-e szóbeli kiegészítésed az írásbeli beszámolóhoz?
Szöllősi Péter: Köszönöm szépen, a beszámolóhoz nincs szóbeli kiegészítésem, de ha kérdés van,
akkor kérem, hogy tegyék fel, és szívesen válaszolok.
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet az eltelt időszakban történt változásokkal
kapcsolatosan. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a hatékonyabb működése érdekében. 2017.
január 1 -vel szervezeti átszervezés történt, új osztályok alakultak. Létre jött az Onkormányzati
Kapcsolattartó Osztály. Ok tartják a kapcsolatot az önkormányzatokkal, polgármesterekkel.
Bizalommal lehet hozzájuk fordulni. A másik nagyobb változás, hogy eddig a helyi Vízművek
dolgozói végeztek minden feladatot a településen és a vízműnél. Ezt a munkát kettéválasztották:
fenntartásra és külön üzemeltetésre. A vízműtelepen végzett feladatot a üzemeltetés, és azon kívül a
községben végzett munkát az fenntartás dolgozói végzik. Külön munkacsoportok jöttek létre. A
csőtöréseket, egyéb hiba elhárításokat, és azokat a feladatokat, amit a lakosoknál vagy az utcákban
kell végezni, a fenntartás dolgozói végzik. Létrehoztak egy olyan telefonos ügyeletet, amely a
bejelentéseket fogadja. Ez még hétvégén nem tudja a hívásokat fogadni, de tervben van ennek
megoldása is. Jelenleg még a saját telefonszámom van megadva ilyen célra. Majd az Új telefonszám a
jövőben rákerül a vízdíj számlára, és arra a telefonszámra lehet majd hiba esetén bejelentést tenni.
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Az Ivóvízminőség-javító programban jelenlegi állásáról Szeretném még tájékoztatni a tisztelt
Képviselőtestületet. A programban történt felújítás után a vízkezelő technológiáról vett két egymást
követő jó vízminta eredmény megléte után került rákötésre az Új technológia által termelt ivóvíz a
hálózatra a lakossági fogyasztók részére. Ez 2016. augusztus elején történt, azután a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elrendelte a
monitoring időszakot, mely azt jelentette vízmintavételt kellett tenni először hetente, majd kéthetente
és az utolsó két hónapban havonta. A monitoring időszak letelt. Most kerül majd sor az egy éves
műszaki bejárásra. Ezek után már nem a kivitelező, hanem a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
veteti a vízmintát, ugyanolyan gyakorisággal, mint a felújítás előtt volt, kéthavonta.
Kezdeményezés történt Hajdú Gábor vezérigazgató Úr munkaviszonyának megszüntetésére. A
felmentése megtörtént, az Új vezérigazgató Bakondi Patrik Úr lett.
A helyi vízműnél is történt változás, mert Krasnyánszki Imre 2017. június 12-től nyugdíjazását kérte,
jelenleg egy hónapos felmentési idejét tölti’ Addig ameddig nem lesz a helyére személy, addig Papp
Gyula végzi a feladatát.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a közkutaknál sokszor folyik a víz, mert bizonyára
szükséges a rendszer mosatása. A közkifolyóknál nincs vízóra. Ezért már többször jeleztek, hogy
tetessünk vízórát oda, mert ki kell fizetni a fogyasztott ivóvizet. Mivel ez veszteség, nem szeretném,
ha az önkormányzattal fizettetnék ezt meg’
Szöllősi Péter: A vízóra felszereléséről már valóban volt szó egy időben, most nem halottunk még
ilyen tervről. Ha tervezik, akkor előtte jelezni fogunk.
Szűcs Lajos: Két éve kaptuk azt a levelet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től, hogy
finanszírozza meg az önkormányzat a lakossági fogyasztók lejárt vízóra cseréjét’ Ezt a kérést akkor
minden önkormányzat elutasította. Mi a jelenlegi helyzet? Az önkormányzati működtetés idején erre
pénzt kellett költeni. Elvették az önkormányzattól a szolgáltatást’ Atvette egy cég, és már nem kell
betartani a jogszabályokat? A hatóságok ezt elnézik? Van-e róla tudomásod, hogy mi lesz a lakossági
lejárt vízórák cseréjével?
Szöllősi Péter: Az elmúlt időszakban az átszervezés miatt ez a kérdés háttérbe szorult, mivel egy
önkormányzat sem járult hozzá a vízóracserék finanszírozásához. Tudomásom szerint ütemezve
minden településen még ebben az évben megtörténik a szükséges vízórák cseréje.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Az írásbeli beszámolóban az eredmények a magukért beszélnek’
2016. évben is 13,5 millió forint veszteséggel zártak. Amíg az önkormányzat működtette a vízművet,
addig nem volt veszteséges az ivóvíz ellátás biztosítása. Az új rendszer, és az abba beépített elemek a
jövőben még jobban meg fogják drágítani a működtetést. A most beépített rendszerelemeket karban
kell tartani, javítani kell, szűrőket kell cserélni, stb.
Nagyon örülök annak, és köszönöm szépen, hogy a felújítás óta eltelt egy évben nagyon kevés,
minimális volt az- az idő, amikor nem folyt ivóvíz a csapon. Más településeken sokkal több az
átállással kapcsolatos gond, vízhiány van, akadozik a szolgáltatás, sokkal több a nézeteltérés. Nagyon
köszönjük a munkátokat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi Jászboldogháza településen nyÚjtott 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászboldogháza településen nyÚjtott 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: 1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dhiai Zoltán jegyző, helyben
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
4.) Jrattár
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2. Napirend
Tájékoztatás a KSZR, a Könyvtár, információs és Közösségi Hely 2016. évi tevékenységről
Előadó: Czakóné Gacov Katalin igazgató írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
—

-

—

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Czakóné Gacov Katalint, a Verseghy Ferenc Könyvtár ás
Közművelődési intézmény igazgatónőjét. Kívánja-e kiegészíteni az írásban megküldött beszámolót?
Czakóné Gacov Katalin: Köszönöm szépen, nem kívánom kiegészíteni, de megkapva a szót, egy pár
gondolatról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet. Nagyon elégedettek vagyunk a
könyvtár működésével, és Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros munkájával. Látszik, hogy a lakosok,
és az iskolás gyermekek rendszeresen használják a könyvtárat. Ha megjelenik Új kiadvány, akkor
keresik. A lakosok igényeit a könyvtáros folyamatosan Figyelembe veszi, és a lehető legjobban végzi a
feladatát. Rendszeresen részt vesz a továbbképzéseken. A település igénybe veszi, és kihasználja
azokat a lehetőségeket, amely miatt nagyon jól működik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, és
eleget tesz a szerződésben foglaltaknak. Nagyon örülök, hogy az ellátás így megoldható. A könyvtár
felújítandó, kis helyen van, de ennek ellenére nagyon örülök, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a
szolgáltatást.
Szűcs Lajos: Van-e a Képviselőtestületnek az írásban megküldött anyaghoz, vagy az elhangzottakhoz
kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor szeretnék köszönetet mondani Onöknek,
hogy segítik a munkánkat, és nyilvános könyvtárként, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
segítségével működhetünk. Ezáltal olyan támogatáshoz juthatunk, amely nélkül valószínű, hogy nem
tudnánk működni, és nagyon hiányozna a könyvtár működtetéshez. Orülünk, hogy az iskolai és a
községi könyvtár összevonása sikeresen, ebben a formában működhet, mert volt olyan időszak, amikor
az önkormányzat majdnem csak papíron tudta működtetni a könyvtárat. Nem tudtunk évente plussz
pénzt ráfordítani. Örülünk, hogy a lakosság részéről, és az iskolás gyermekek részéről is ~jra van rá
igény. Nagyon jó, hogy Pappné Turóczi Henrietta mindig az igényeket felmérve állítja össze a
kínálatot, ami a könyvtárlátogatókat kiszolgálja. Előreláthatóan nem tervezünk a működésben
módosítást, vagy változtatást. Pappné Turóczi Henrietta fél állásban van foglalkoztatva a könyvtárban,
a többi munkaidejét iskolatitkárként végzi. Ez így mindenkinek megfelelő. Nem tudná az
önkormányzat egész állásban fInanszírozni. De semmiképpen sem szeretném, hogy a településünkön,
mint már több kis településen is van, rnozgókönyvtár formájában buszból történő ellátással működne a
szolgáltatás. Azt már nem biztos, hogy igénybe venné a lakosság. Az elmúlt években szinte
folyamatosan pályáztunk a könyvtár fejlesztésére, felújítására. Sajnos még nem nyert a pályázatunk.
Más úton is próbálunk pályázni, mert most be van nyújtva egy nagy pályázat az iskola épületének
külső felújítására, fűtéskorszerűsítésre is. Itt sem volt még meg az eredményhirdetés. Próbálunk más
úton is, szinte minden lehetőséget megragadva pályázni. Sajnos kulturális célra nagyon nehéz nyerni.
Mindig keressük a lehetőséget, hogy minél jobb körülményeket teremtsünk a lakosoknak.
Czakóné Gacov Katalin: Nagyon örülök, hogy Polgármester Ur így gondolkodik, mert már van olyan
kis település, ahol az önkormányzatnak az épület fenntartása is gondot okoz. Az iskolában kicsi helyen
van, és felújítandó lenne, de még mindig jobb, mintha nem működne. Orülünk, hogy ebben a
formában így biztosítani tudják.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, javaslom,
hogy fogadjnk el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely 2016. évi tevékenységről szóló tájékoztatót. Kérem a Képviselőtestületet,
hogy szavazzunk.
A képviselőtestületi fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A 2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a Könyvtár, Információs ás Közösségi Hely 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:).) Szűcs Lajos polgármester, helyben
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2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros helyben
4.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.)
Czakóné Gacov Katalin igazgató
5.) Irattár
—

-

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen Igazgatónőnek, hogy részt vett az ülésen, és a további munkájukhoz
sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Czakóné Gacov Katalin: Köszönjük szépen!
Czakóné Gacov Katalin igazgató és Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros elment az ülésről.
3. Napirend
Előterjesztés Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetői kinevezésére
tett javaslat megtárgyalására
Előadó: Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
—

—

Szűcs Lajos: Dr. Urbán Zoltán r.dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Úrtól kaptuk a javaslatot a
Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez. Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi
főtanácsos kapitányságvezetői feladatait 2016. szeptember 1-től látja el. Kinevezésére 2017. július 1-i
hatállyal tett javaslatot a megyei Rendőrfőkapitány Ur. A kapitányságvezetői kinevezésével
kapcsolatosan a Rendőrfőkapitány Ur legkésőbb 2017. június 23-ig kéri a Képviselőtestület
véleményét. Ezért hívtuk össze a mai napra a rendkívüli Képviselőtestületi ülést. Kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy a megküldött előterjesztés alapján támogassa Dr. Tóth Péter rendőr ezredes
kapitányságvezetői kinevezését. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanáesos kapitányságvezetői kinevezéséről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja Dr. Tóth Péter r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos 2017. július 1-i hatállyal történő kapitányságvezetői kinevezését.
A Képviselőtestület a Kapitány Úr további munkájához sok sikert, erőt és egészséget kíván.
Határidő: 2017. június 23.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: Szűcs Lajos polgármester, helyben
Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság
Irattár
4. Napirend
Az Onkormányzat által támogatott szervezetet
pénzügyi beszámolója a 2016-ös évről

—

—

Szolnok

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

-

Szűcs Lajos: A Képviselőtestület az előző ülésen tárgyalta az önkormányzat által támogatott civil
szervezetek beszámolóját. A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. május 31-ig megtartotta éves
közgyűlését, ahol megtárgyalásra került a 2016. évi pénzügyi beszámoló, melyet időközben
megküldtek az önkormányzat részére. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs,
javaslom, hogy fogadja cl a Képviselőtestület a beszámolót. Kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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64/2017. (VI. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Az Onkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadásáról Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
—

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Onkormányzat által támogatott Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyi civil szervezet 2016. évi
gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját.
Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetnek, és a munkájukhoz
további sok sikert kívánnak.
Határidő: 2017’ május 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
—

—

—

—

5. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

—

szóban

Szűcs Lajos: Tájékoztatásul kiosztásra került a 2017. június 10-én megtartott Civil Nap és egyéb
rendezvények költségeit tartalmazó kimutatás. A 2017. évi költségvetésben rendezvényszervezésre
1.500.000,- Ft. került betervezésre. A kimutatás tartalmaz olyan költséget is, amely a Hagyományok
Hétvégéje program támogatásához lett biztosítva. Vannak még olyan költségek (pld.tolmács,
levelezés, fordítás), amely az elmúlt egy év munkájának a díját tartalmazza. A Jászboldogházi
Településfejlesztő Kit biztosította a Strandtlirdő területét. Ezért bérleti díjat fizet az önkormányzat. A
költségek a Jászboldogházi lfjúságáért Közhasznú Egyesület által az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program (EFOP projekt) keretéből elnyert pályázatból kerültek finanszírozásra.
A Civil Nap rendezvényt sikeresnek értékelem. Aki ott volt, és látta a programokat, attól jó véleményt
halottam. Negatív vélemény nem jutott el hozzám. Hiányoltam, és rossz érzéssel álltam de. 9.00
órakor a tanácsteremben a festmény kiállítás megnyitóján, melyet már sokadik alkalommal az
Elszármazottak Baráti Társasága rendezett, mert a település részéről nagyon kevesen jöttek el. A
Képviselőtestületből is egyedül voltam jelen. Nemcsak ez a program volt, amely nem vonzotta a
lakosságot, hanem voltak más programok is. Ez elgondolkodtató. Jók-e a programok? Jó időpontban,
és jól van-e megszervezve? Mi az oka, bogy ilyen kevés az érdeklődés? Egy hónap alatt sok volt a
program, illetve másnap vasárnap volt az első áldozás és a bérmákozás, melynek időpontjáról már
késő értesültünk, és nem is tudtuk volna más időpontra tenni a rendezvényt. Jó volt az idő. Nagyon
színvonalasak voltak a programok, sok pénzt és sok munkát fektettünk bele, ennek ellenére nagyon
kevesen vettek részt a rendezvényen. 3 millió forintot fektettünk bele, és az érdeklődés nagyon kevés
volt. El kell gondolkodni, hogy milyen programot kellene szervezni, ami vonzóbb lenne, ős amelyen
egész nap nagyobb volna a részvétel. Kérem, hogy ha van valakinek javaslata, véleménye, hogy mit
csináljunk másképpen, a civil szervezetekkel együtt szívesen várjuk, mert a rendezvényt közösen a
civil szervezetekkel azért szervezzük, hogy minden ember a családjával együtt eljöjjön a programokra,
és jól érezzék magukat. Epítő kritikát mindig szívesen veszünk. Orülünk annak, bogy aki kint volt a
rendezvényen, az jól érezte magát, de szeretnénk, ha a jövőben többen látogatnák a rendezvényt. Az
elkövetkezendő napokban a civil szervezetek vezetőit is szeretném meghívni az elmúlt Civil Napi
rendezvény értékelésére. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
Az elhangzottakkal kapcsolatosan hozzászólás nem volt.
Szűcs Laios: Az igazgatási szünet előterjesztésével kapcsolatosan átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. augusztus 07. 2017. augusztus 20. közötti
munkanapokon a Jásztelki Közös Onkormányzati Hivatalnál igazgatási szünetet tervezünk. Ezen idő
alatti is mindig lesz köztisztviselő a hivatalban. Nem lesz ügyfélfogadás, de sürgős esetekben a
—

80
kötelező szolgáltatásokat ügyeleti formában biztosítjuk. Kérem a Képviselőtestület hozzájárulását és
támogatását.
Dr. Pap Béla: Nem lesz Képviselőtestületi ülés?
Szűcs Lajos: A munkaterv szerint soros Képviselőtestületi ülés szeptemberben lesz, de ha valamilyen
ügyben sürgősen dönteni kell, akkor össze kell hívnunk a rendkívüli ülésre a képviselőket.
Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény? Ameimyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65 2017. (VI. 19.) Kéj,viselőtestületi Határozat
Igazgatási szünetről
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat
döntésével összhangban Úgy döntött, hogy a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal
Jászboldogházai Kirendeltsége 2017. augusztus 7. 2015. augusztus 20. közötti munkanapokon
igazgatási szünetet tart. Ezen idő alatt a kötelező szolgáltatásokat ügyeleti formában biztosítja.
Határidő: 2017. augusztus 6.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Járási Hivatal Dr. Dobos Róbert hivatalvezető
Köztisztviselők helyben

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen az eddigi munkát, a nyílt ülést bezárom. A Képviselőtestület zárt
üléssel folytatja tovább a napirendet.

L Jr
(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr.~~ZZL
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

9/20 17.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre
2017. június 19-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi Pont:
1.!

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek irt. Jászboldogháza településen nyújtott 016.
évi tevékenységéről
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Dr. Komáromy Csaba működés-koordinációs
igazgató, és Iszkeitz András műszaki igazgató írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
-

2.!

Tájékoztatás a KSZR, a Könyvtár, bformációs és Közösségi Hely 2016. évi tevékenységről
Előadó: Czakóné Gacov Katalin igazgató írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
—

-

—

3./

Előterjesztés Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi f’ótanácsos kapitányságvezetői kinevezésére
tett javaslat megtárgyalására
Előadó: Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
—

4.!

Az Önkormányzat által támogatott szervezetet
pénzügyi beszámolója a 2016-ös évről

5.!

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

-

J

Jászboldogháza, 2017. június 14.
‚‘

zűcs Lajos

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
houlapon.
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Beszámoló
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Jászboldogháza településen nyújtott
2016. évi tevékenységéről
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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
TRVZRT.
Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszamenti Regionális Vízművek ZN. mint Jászboldogháza K&ség vízi közmú’ szolgáltatójaként, az
Uzemeltetési Szerződésben rögzítettek szerint, elkészítette a 2016. évről szóló beszámolóját.
I. Általános ismertető
Alapinformációk
A Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat az Országos Vízügyi Hivatal 1970. október 1-jén kelt
határozatával jött létre. Az akkor 100%-os állami tulajdonú társaságnak sz alapítása óta többször meg kellett
újulnia, amely alatt névváltozás és átalakulás is történt.
A 2006. évi IV. törvény („Gt.”) előírása szerint a Társaság a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság Cg. 16-10001558/103 számú végzésével alakult át azzá a gazdálkodó szervezetté, melynek új neve: Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek 100%-os tulajdonosa a Magyar Allam (Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) volt.
Jelenlegi tulajdonviszonyok: a Társaság 99,7%-ban áHami tulajdonban van, a fennmaradó része pedig a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) előírásainak értelmében önkormányzati
tulajdonba került. Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi
joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.
Társaságunk az ország 6 megyéjében Csongrád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar, és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében mintegy 738 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról és 550 ezer lakos szennyvíz
szolgáltatásáról gondoskodik.
A vállalat működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás
biztonságát tekinti, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellátási területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát
folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezhet meg
a fogyasztóinkhoz. Társaságunk saját és partner laboratóriumokban folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a víz
minőségét, mielőtt sz a fogyasztókhoz ér. Emellett a társaság szakemberei szigorúan felügyelik a szennyvízkezelés,
szennyvíztisztítás hatásfokát, a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos üzemeltetést
támogatva. A társaság ennek köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, kiemelt
figyelmet szentel a kezelésében lévő vízbázisok védelmének is.
A társaság kiemelt célja a szolgáltatásbiztonság megerősítése a megfelelő minőségű ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás
biztosítása fogyasztók számára, a környezeti értékek fenntartása mellett.
A fogyasztók, partnerek, és a közműtulajdonosok elégedettségének növelése érdekében a cég folyamatosan fejleszti
szolgáltatásaink minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási, fenntartási tevékenységeit, és törekszik
a rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználására.
A szervezeti átalakítás során, 2017. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság szervezeti szerkezete is átalakult. Az Uzemigazgatóságok megszűntével új szervezeti egységek
jöttek létre. Megalakult sz Önkormányzati Kapcsolattartó Osztály és két főmérnökség is kialakításra került,
Üzemeltetés és Fenntartás.
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H. 2016. évi szolgáltatás

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvéi~ynek megfelelően Jászboldogháza Község
Onkormányzata (mint ellátásért felelős) és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (mint víziközmű-szolgáltató) 2013. 01. 01.-én Bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a helyi
közműves ivóvízellátás tárgyában. A szerződés mellékleteiben rögzített rendszerfüggő és rendszer független
víziközmű elemek bérbevételével és a működtető vagyon megvásárlásával egy időben a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. 2013. 01. 01.-től látja el ezt a feladatot. A Bérleti-üzemeltetési szerződés 15 éves időtartamra szól.
2015. éva második teljes év, amikor a víziközmű szolgáltatást Társaságunk végezte.
-

Vízszolgáltatás:

Továbbra is az eddig üzemelő 1 db mélyt’úrású kútból nyerjük a nyers vizet. A víz a kúttól a 100 m3-es tározóba
kerül miközben megkapja a vegyszereket. A tárolóból hálózati szivattyú segítségével kerül a hálózatba illetve sz 50
m3-es toronyba. A kút állapota megfelelő, a vízellátás biztonságos. A településen a vizművet munkatársaink a
munkaidő után készenléti beosztással folyamatosan müködtetik. Az érintett időszakban 1 db csőtörést kellett a
hálózat üzemeltetése során munkatársainknak javítania. A településen sz ivóvíz mennyiségének elszámolása
vízmérőkön keresztül történik. A vízmérő órák cseréje folyamatos. Dolgozóink a megfelelő minőségű ivóvíz
biztosítása érdekében elvégezték a tervezett hálózat, térszinti tározó és torony mosatásokat. A szolgáltatott ivóvíz
minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint továbbra is a Techno-Víz Kft. végzi. A
vizsgálati eredmények szerint jelentős vízminőségi kifogás nem volt. A vizsgálati eredményekről havi
rendszerességgel tájékoztatjuk az illetékes Népegészségügyi Intézetet. Mivel Jászboldogháza területe 100%-ban
ellátott vezetékes ivóvízzel, így az ellátott fogyasztók számában, illetve az értékesített víz mennyiségében az előző
évekhez viszonyítva jelentős változás nem történt. Ivóvíz program keretében új víztisztítási technológiai sor került
kiépítésre. A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammóniamentesítés megy végbe. A kivitelezés során
munkatársaink szorosan együttműködve segítették, mint a kivitelező, mint az önkormányzat munkáját.
A sikeres próba üzem zárása után tudjuk a rendszerbe kapcso]ni az új technológiát.

Ivóvíz bekötés
szám(db)
Lakosság
Közület
Összesen:

1

Értékesített ivóvíz
2016.év
(ms)
781
28
809

52.981
5.088
58.069

Kitermelt vagy átvett víz:

75.329

Hálózatra menő viz:

75.329 m3

Értékesített Víz:

58.069 m3

in3

TúVRheinlon~€5

MAVÍz

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422~522 Fax: (56) 313~029
~eb: v~w.trvzrt.hu E-moll: info@hvzrthu

CERT
Iso 9001

Tiszamenti Regionális Vízművek Zn.
TRY ZRT.
-

Ügyfélszolgálat:

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére sz ügyintézés teljes körű
lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát működtet, Jászberény, Margit Sziget 1 szám alatt.
Emellett felhasználóink írásos formában illetve telefonon és elektronikus úton is intézhetik ügyeiket.
A
telefonos
ügyfélszolgálat
(Call
Center)
hívószáma:
06/40-180-124,
E-mail:
ugvfelszolEalat.szolnok(üitIwzrt.hu, honlap: www.trvzrt.hu
Társaságunk februárban áttért a 6 havi leolvasásra. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsájtunk ki
Javasoljuk, hogy fogyasztási szokásaiknak a kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, ügyfeleink
közöljenek havi átalány mennyiséget, de lehetőséget biztosítunk minden hónapban a mérő állás bejelentésére is, a
hónap 1-20 napja között, a fenti elérhetőségeken.
2017-ben, a rendkívüli időjárás miatt megnövekedett bejelentésekre való tekintettel, felhívjuk a lakosság szíves
figyelmét sz alábbiakra:
.
A vízmérő fagytól és már károktól történő megóvásáról, a vízmérőakna, illetve vízniérési hely
hozzáférhetőségéről, tisztaságának biztosításáról, valamint a télen nem használt fogyasztási helyeken a
víztelenítésről sz ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.
.
A házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti
karbantartásáról Saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia.

Bevételek 2016. 01. 01.- 12. 31.
Jvóvíz ágazat:
Lakosság:
Közület:
Ivóvíz ágazat összesen:

Ft

-

8 574 454
961 589
9 536 043

Kintlévősé~ek alakulása:

időszak:
Határidőn belül

lakosság

közület

967.874

60.321

1-30

192.382

27.548

31-60

76.483

2.137

61-90

-5.459

474

91-180

-123.787

237

181-365

158.735

6.1’72

365-730

76.372

7.227

731-től

22.064

4.405

Összesen:

1.364.6641

108.521

Összes kintlévőség Lakosság ± Köziilet: 1.473.185.- Ft

TOVRheinIand~

MAVÍz

5000 Szolnok, Kossuth Lojos út 5. lel: (56) 422-522 Fox: (56) 313-029
web: www.trvzrt.hu E-moll: info@trvzrt.hu

CERT
Iso 9001

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
TRy ZRT.
A bérelt rendszerfüggő és rendszer független víziközmű elemeken el kellett végeznünk a működéshez szükséges
javításokat, felúj ításokat. Ezek 2016. évben a következőek voltak:

-

Nem saját eszközön vé2zett javítás költsé~e:

Ivóvíz hálózat javítás költsége:
Ivóvíz kezelés javítás költsége:
Nem Saját eszközön végzett javítási költség összesen:

Ft
2 500
293 374
295 874

Jászboldogháza település vtziközmű rendszerének árbevételei ás költségei ás eredménye 2016. ér
Jászboldogháza 2016.év (adatok ezer Ft
ban)
8 574
962

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele Lakos
Értékesítés nettó árbevétele Közület
Ivóvíz egyéb árb.
Közszolg. Árb. (FH)
Átvett sri árbevétele
Építőipari tev. Árb.
Értékesített anyagok árb.
Továbbszáml. Szolg. Árb.
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb szolg. Árb.
Egyéb bevételek (96)
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
Anyagköltség összesen:
igénybevett szolgáltatások
Egyéb igénybevett szolgáltatások

-

-

48
..

15
-

4
-

ebből: Vízkészlet járulék

9 603
2 761
4 142
638
450

ELÁBÉ
Közvetített szolgáltatások

-

7

ÁNYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kif~zetések
Bér’árulékok

7
6
1
1

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

9 159
81

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

548
352
011
796

TŰVRheinland

MAVÍZ

5000 Szolnok, Kossuth Lobs út 5. Tel: (56) 422-522 Fox: (56) 373-029
web: ‚w,w.trwrt.hu [-mail: info@trvzrt.hu

CERT
ISO 9001

Tiszamenti Regionális Vízművek Zn.
TRY ZRT.
EGYÉB R&FORIJÍTÁSOK(86)
ebből: Közműadó
KOLTSEGEK ES RAFORI)ITASOK OSSZESEN
ÜZÉMI ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Belső költség átterhelések
Kalkulált vállalati általános költség (58.069 m3 X 72,49 Ft)
KORRIGÁLT.ÜZEMJ-ÜZLETI EREDMÉNY
Pénzügyi műveletek bevétele
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Pénzűgyi eredmény

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek

2 072
2 021
18 860
9 257
70
4 209

-

-

13 536

-

13 536

-

13 536

Rendkívűli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY/VESZTESÉG

A 2017. évben is igyekszünk a fogyasztók elvárásainak megfelelően teljesíteni a szolgáltatási feladatokat. Az
időszerű javítási-karbantartási feladatok elvégzésével biztosítjuk a létesítmények rendeltetésszerű használatához
szükségek feltételeket. Beruházási forrásaink igénybevételével bővítjük a működtető eszközeink körét, illetve
igyekszünk a legsürgősebb feladatok megoldásával a víz-csatorna közmű műszaki állapotátjavítani.
Reméljük tájékoztatásunk elősegítette, hogy a Tisztelt Képviselőtestület megfelelő áttekintést kapjon Társaságunk
tevékenységéről. Kérjük a fentiek alapján a 2016. évi szolgáltatási tevékenységünkről készült beszámoló
elfogadását.
Bzúton is köszönjük egész éves partneri együttműködéstiket.
Szolnok, 2017. május 16.
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E-mail: titkarsag@vfmk.hu; http://www.vfmk.hu
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Tájékoztatás a 2016. évi KSZR tevékenységről
Takáts Béla
24-2/2017/11

Tisztelt Polgármester Úr!
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (korábban: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet) 2012 decemberében megállapodást kötött
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására Önökkel.
A szolgáltatásnyújtás módjáról rendelkező 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről) 7. ~ (5) bekezdése alapján a „megye! könyvtár a KSZR által az előzó’
évben nyújtott szolgáltatásokrói évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat
számára”.
E törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében Jászboldogháza községben a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2016-ban nyújtott szolgáltatásainkról az alábbi
tájékoztatást adom a település önkormányzata számára:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Rendszer 2016. évre kitűzött fő célja a kistelepülési
könyvtárakban kialakított szolgáltatások egységesítése, a szolgáltatások körének bővítése (projektor és
kivetítő elérhetővé tétele), a szolgáltatásnyújtás hatékonyságának fokozása volt.
A szolgáltatásnyújtás pénzügyi kondíciói megegyeztek a 2015. évivel, így tevékenységünk
folyamatossága nem szenvedett csorbát.
Jászboldogházán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a
2016. évben az alábbiak történtek:
1. Pénzügyi tervezés
A 2016. évre a rendelkezésünkre álló kiegészítő állami támogatásból a település szolgáltató helyén:
.
530.000,- Ft dokumentum-beszerzési keretet (hírlapok, folyóiratok, könyvek, egyéb [összesen 200
dbj könyvtári dokumentumok beszerzésére),
.
160.000,- Ft közösségi rendezvények szervezésére felhasználható keretösszeget biztosítottunk az
Önök könyvtára részére.
2. Gyűjteményfejlesztés
A település lakóinak, a szolgáltatóhely látogatóinak könyvtári dokumentumokkal való ellátása érdekében
feladatunk a hírlapok és folyóiratok elérhetőségének biztosítása. A hírlapok és folyóiratok előfizetésére
2016 május 1-jétől 2017. április 30-ig került sor.
s/l

.

(

A település szolgáltató helyén az ott könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs döntése alapján
következő hírlapok és folyóiratok előfizetésére került sor mindösszesen 149.675,- Ft értékben:
—

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

—

a

Autó-motor magazin autósoknak, motorosoknak
Az otthon lakás, ház, kert, dekoráció
Cicc... macska magazin macskatartók magazinja
Cimbora kíváncsi diákok irodalmi lapja
Dörmögő Dömötör kulturális gyereklap
Édes anyanyelvünk az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata
Eső irodalmi lap
Fanny nőknek szóló heti magazin
Garfield képregény gyermekeknek
Kabóca minden kisiskolásnak és iskolába készülőnek
Képes sport hetente megjelenő sportmagazin
Kismama babavárástól az óvodáig
Kistermelők lapja mezőgazdasági folyóirat
Koala képességfejlesztő gyermekmagazin óvodások és kisiskolások részére
Könyvtári levelezőlap könyvtárosoknak szóló szaklap
Méhészet szakmai havilap
Múlt-kor negyedéves történelmi magazin
National Geographic Magyarország ismeretterjesztő magazin
Nők lapja heti női magazin
Nők lapja konyha gasztronómiai magazin
Új Néplap
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A folyóiratokon kívül a településre kiszállított könyvtári dokumentumok (könyvek):
db
2016. december 31-ig

224

gyűjteményi érték (Ft)
647.138,- ~

A könyvtári dokumentumok átadására a következő napokon került sor: február 18., május 13., június
23., szeptember 13., december 5.
A kívánatos kiszállítási mennyiség a település lakosságának megfelelően —200db volt.
A könyvtári állomány folyamatos építésének elengedhetetlen feltétele, hogy a partnerintézményben
dolgozó könyvtári munkatárs a dokumentumigénylést folyamatosan és a rendelkezésére álló pénzügyi keret
arányos felhasználásával igényelje, az ezzel kapcsolatos problémáit a megyei könyvtár felé azonnal jelezze.
—

3. Az állomány feltárása, gondozása
A partnerintézménybe kikerülő könyvtári dokumentumokat a raktározáshoz, kölcsönzéshez szükséges
szereléssel ellátva szállítjuk (raktári jelzet, könyvsarok, kölcsönző kártya) juttatjuk ki, ezek ugyanakkor
elektronikus katalóguson keresztül is kereshetők.
4. Dokumentumszolgáltatás
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer keretében partnerintézményünk használói számára
könyvtárközi kölcsönzés útján a megyei könyvtár teljes állománya rendelkezésre áll. A szolgáltatásnyújtás
keretében a felmerülő postaköltséget (az oda és visszaküldés esetében is) a kiegészítő állami támogatásból
fedezzük. Statisztikai jelentése alapján a település szolgáltató helye ezt a szolgáltatást a 2016. évben 43
alkalommal vette igénybe.

—

—
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5. Közösségi szolgáltatások
A KSZR működéséről Szóló EMMI rendelet módot nyújt a kiegészítő állami támogatás terhére a
lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közműveló’dési rendezvények és egyéb programok,
kiállítások szervezése. A 2016. év folyamán a KSZR anyagi támogatásával az alábbi közösségi
rendezvényekre került sor:
2016.02.17.
2016.05.09.
2016.05.17.
2016.05.18.
2016.11.07.
2016.11.09.
2016.12.09.

Kerekítő baba-mama foglalkozás
Számítógép-használati tanfolyam (5 alkalom)
Számítógép-használati tanfolyam (5 alkalom)
Kerekítő baba-mama foglalkozás
Mese a bátor kisnyusziról
Kerekítő baba-mama foglalkozás
Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel

Szeretnénk jelezni, hogy intézményünk egy 10 számítógépből álló gépparkot tud biztosítani alapfokú
számítógép-használói tanfolyamok rendezése esetén. Kérjük, ezzel kapcsolatos igényeikkel továbbra is
keressék intézményünket!
6. Szakmai képzés, tovóbbképzés
A kistelepülésen dolgozó munkatársak részére intézményünk öt szakmai napot tartott az alábbiakban
jelzett témakörökben:
1. 2016. március 21.:
.
Minőségbiztosítás a könyvtárakban I.
2. 2016.április 11.:
.
Minőségbiztosítás a könyvtárakban II.
3. 2016. május 9.
.
Minőségbiztosítás a könyvtárakban Ill.
4. 2016. június 27.
.
KSZR 4 2015-2016 (előadó: Takáts Béla),
.
A szolgáltató helyeken keletkező gazdasági dokumentumok tartalmi és formai követelményei
(Mészáros Klára, Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet),
.
Kulturális és közösségi rendezvények a KSZR-ben (Dankóné Szabó Edit),
.
KSZR könyvkiszállítás 2016 (Máté Ágnes),
.
Módszertan a KSZR-ben KSZR a módszertanban (Illés Julianna)
—

5. 2016. november 7.
.
Az Őszi Könyvtári Napok értékelése, összefoglalása,
.
KSZR kerekasztal beszélgetés
A szakmai napok jelenlétei ívei alapján a település könyvtárosa az 1., 2. és 4. sorszámú
rendezvényeken vett részt.
Egyéni konzultációt biztosítottunk a megyei könyvtárban a statisztikai adatközlés módszertanáról. A
szolgáltató helyen május 9-én, május 23-án és szeptember 13-án személyesen is megjelentek a megyei
könyvtár munkatársai segítségnyújtás céljából.
A szakmai napon ás a személyes konzultáció lehetőségén túl intézményünk munkatársai
folyamatosan rendelkezésre álltak telefonos, illetve e-mailen keresztüli segítségnyújtásra.
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6. Eszközbeszerzés
A kiegészítő állami támogatás módot ad a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis
értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzésére.
Az év során a szolgáltató hely számára hordozható számítógép (laptop), projektor, projektorállvány
és vetítővászon átadására került sor. A szolgáltatásnyújtás teljes időszaka alatt (2014-től) Így a könyvtár a
következő nagyobb értékű eszközökkel gyarapodott a szolgáltatásnyújtás keretében megfelelő könyvtári
szolgáltatások nyújtására:
.
.
.
.
.

asztali Számítógép,
digitális fényképezőgép,
hordozható számítógép (laptop),
projektor,
multifunkciós berendezés

A működéshez szükséges egyéb nyomtatványokat a szolgáltatás keretében biztosítjuk az intézmény
számára.
7. A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei
A Miniszter Úr által kiadott Ajánlás1 alapján tett megállapításaink alapján a jászboldogházai szolgáltató hely
esetében:
az épület állapota ~ elfogadható,
a könyvtári helyiség állapota ~ felújítandó,
a bútorzat állapota ~ felújítandó.
A fenti értékelést minden éven, így 2017-ben is meg kell tennünk.
Összegző megállapítások:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016. évi működése során a
jászboldogházai szolgáltató hellyel a munkakapcsolat megfelelő volt.
A településre kiszállított Új könyvtári dokumentumokkal, közösségi rendezvényekkel reméljük
gazdagítottuk a település kulturális életét. A település lakosságának 16,18%-a regisztrált könyvtárhasználó,
a könyvtár- és olvasásnépszerűsítés területén tehát még van tennivalónk, hogy elérjük az Ajánlásban
szereplő 20%-os arányt.

tAz ‚Ajénlás” elérhető, letölthető a http://www.zounuk.hu/sites/default/files/KszR-ajanlas.pdfcimről.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Bízunk abban, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint szolgáltató
könyvtár előrelépést hozott települése lakosságának könyvtári ellátásában. Kérjük, hogy véleményével,
javaslataival segítse munkánk jobbítását.
Folyamatos munkavégzésünk feltétele, hogy a szolgáltató helyen történő esetleges személyi
változásokról értesüljünk.
Kérjük továbbá, hogy a megye településvezetőivel ossza meg e szolgáltatásunkkal kapcsolatos
tapasztalatait és az ötezer fő alatti községek esetében amennyiben tevékenységünket hasznosnak látja
javasolja a rendszerhez való csatlakozást.
—

—

Javasoljuk, hogy a településen működő Könyvtár, Információs és Közösségi Hely tevékenységét az év
során tekintse át, értékelje a település képviselő testülete. Megtiszteltetésnek vennénk, ha az intézmény
működését áttekintő képviselőtestületi ülésre a megyei könyvtár vezetője meghívást kapna.
Ezúton tájékoztatom, bogy a település szolgáltató helyén a 2017. évben az Ajánlásban foglaltak
szerint 200 db könyvtári dokumentumot kell biztosítanunk, illetve 150.000,- Ft áll rendelkezésre közösségi
rendezvények szervezésére (az összeg ÁFA és járulékok nélkül értendők).
Szolnok, 2017. május 29.

Tisztelettel
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Könyvtár, Információs ás Közösségi Hely

BESZÁMOLÓ
2016.

Készítette:
Pappné Turóczi Henrietta
Jászboldogháza, 2017. febniár

O Könyvtár, Információs ás Közösségi Hely
5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.
konyvtar®j aszboldoghaza.hu

A Könyvtár tevékenységei 2016-ban:
Az olvasók a hét minden munkanapján, napi 4 órában látogathatják a könyvtárat.
Olvasóink száma 271 fő, településünk lakóinak 16,48%-a beiratkozott a
könyvtárba, az országos átlag is hasonló. Az elmúlt évben 3 408 db könyvet
kölcsönöztek, könyvtárközi kérést 58 alkalommal kértünk.
Könyvtárunk 2013. január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tagja. Előnye, hogy könyvre,
folyóiratra, rendezvényszervezésre biztosítanak keretösszeget részünkre. Ez
alapján az elmúlt évben 224 db Új könyv érkezett, 21 féle folyóirat a település
intézményeivel egyeztetve került megrendelésre:
Autó-motor magazin autósoknak,
motorosoknak
-

Kismama babavárástól az óvodáig
-

Az otthon lakás, ház, kert, dekoráció Kistermelők lapja mezőgazdasági
folyóirat
-

-

Cicc... macska magazin
macskatartók magazinja
Cimbora kíváncsi diákok irodalmi
lapja
Dörmögő Dömötör kulturális
~yereklap
Edes anyanyelvünk az
Anyanyelvápolók Szövetségének
folyóirata
-

Koala képességfejlesztő
gyermekmagazin óvodások és
kisiskolások részére
Könyvtári levelezőlap
könyvtárosoknak szóló szaklap
-

-

-

Méhészet szakmai havilap
-

-

Eső irodalmi lap
-

Fanny nőknek szóló heti magazin
-

Garfield képregény gyermekeknek
-

Kabóca minden kisiskolásnak és
iskolába készülőnek
-

Képes sport hetente megjelenő
sportmagazin
-

Múlt-kor negyedéves történelmi
magazin
-

National Geographic Magyarország
ismeretterjesztő magazin
Nők lapja heti női magazin
-

Nők lapja konyha gasztronómiai
magazin
-

‘
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O Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.
konyvtar®jaszboldoghaza.hu
Az év folyamán 20 rendezvényt valósítottunk meg,
Köszönöm az Önkormányzat támogatását, mely révén 69 db Új könyvvel
gyarapodott az állomány.
A
könyvtár
dokumentumai
http://www.zounuk.hu/hu/j aszboldo~haza kereshetőek.

az

interneten:

Szolgáltatásaink: kölcsönzés: könyv, folyóirat; könyvtárközi kölcsönzés, helyben
használat: olvasóterem, Újság, folyóirat; információ szolgáltatás, rendezvény:
kiállítás, találkozó, könyvtári óra.
2016-ban a KSZR-től 16 db széket kaptunk, mely komfortosabbá teszi
könyvtárunkat.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, a könyvtár korszerűsítését célzó
pályázatunkat elutasították, azonban továbbra is figyeljük a pályázati
lehetőségeket.
Az elmúlt év eseményei:
Az elmúlt évben az óvodás és iskolás gyermekek az alábbi könyvtár által szervetett programokon vettek részt. Iskolánk tanulólétszámának 1/3-a bejáró, akik a
helyiekkel együtt szívesen járnak könyvtárba.
Az Internet Fiesta elnevezésű országos rendezvény keretében a Jászberényi
Rendőrkapitányság rendőre Orosz Tibor tartott előadást az biztonságos
internethasználatról. A veszélyekre hívta fel a 7. 8. osztályos tanulók figyelmét.
Baba-mama klub keretében a könyvtárban 5 alkalommal találkoztak az anyukák,
apukák, nagymamák, és kisgyermekek. Faragó Józseh~é, illetve Szemák Imola
védőnőtől tanácsot kértek, megbeszélték együtt az éppen aktuális
gyermekgondozási, gyermeknevelési kérdéseket. A szülők megosztották
egymással tapasztalataikat. 3 alkalommal volt vendégünk Kovács Zoltáimé
Krisztina, aki Kerekítő foglalkozást tartott.
Az óvodás és iskolás gyermekek könyvtárhasználati órán ismerkedtek a
könyvtárral.
Tavasszal 20 főnek 2 héten át lehetősége volt a könyvtár által szervezett
számítógép használó tanfolyamon részt vennie.

Q Könyvtár, Információs ős Közösségi Hely
5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.
konyvtar~j aszboldoghaza.hu

A nyár folyamán, a Strandon a rnrdőző vendégek részére biztosítottuk a könyvtár
által előfizetett folyóiratok olvasását.
Az Önkormányzattal közösen lehetőséget biztosítottunk a Cirkusz által felajánlott
kitűnő tanulói jegyek felhasználására, megkönnyítve ezzel a családok helyzetét
így 39 gyermek jutott el Budapestre.
Novemberben a Vidám Vándorok Mese a bátor kisnyuszikról című interaktív
mese előadását tekintették meg óvodás és kis iskolás gyermekek.
Ősszel az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz könyvtárunk ebben
az évben is csatlakozott.
A diákokkal jártunk a Tájházban, megnéztük a 70 éves Jászboldogháza
fotókiállítást, a Plébánia udvarán az Egyháztörténeti kiállítást. A szülők részére
vérnyomás, vércukor mérést végzett Szemák Imola védőnő. A Felső tagozatosak
Egérfogó játékban is részt vettek.
Az Adventi készülődés jegyében író-olvasó találkozót tartottunk, ahol Telegdi
Agnes könyveivel ismerkedtek a 3. 4. osztályos diákok. Az ünnepre hangolódva
az önkormányzat támogatásával kézműves foglalkozást is tartottunk.
A KSZR által folyamatosan érkező új könyvek, valamint a könyvtárközi
kölcsönzés ingyenessége a gyermek és a felnőtt olvasók körében is igen népszerű.
Az elmúlt évben I alkalommal statisztikai adategyeztetésen, 4-szer szakmai
napon vettem részt a Verseghy Ferenc megyei könyvtárban.
Tervek 2017-re:
Baba-mama klub folytatása
Részvétel a Könyvtári Fiestán, valamint az Országos Könyvtári Napokon
Osztályok, óvodás csoportok könyvtárlátogatása
Továbbra is együttműködés az Óvodával, Iskolával, Védőnői szolgálattal,
Önkormányzattal, valamint a helyi civil szervezetekkel
Minden olvasni vágyót szeretettel várok:
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A Rendőrségről szól6 1994. évi XXXIV, törvény 8. 5 (2) bekezdése alapján kérem a
Képviselő Testület véleményét a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének
kinevezéséhez.

—

Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetői feladatait 2016.
szeptember Ol-től megbízással látja el. Kinevezésére 2017. július 01-i hatállyal teszek
javaslatot.
Kérem, támogatását, hogy a Képviselő Testület a kinevezést megelőzően a
mellékelten megküldött előterjesztésem alapján a döntését hozza meg és a
határozatot részemre legkésőbb 2017. június 23-ig küldje meg.

Szolnok, 2017. május 30.
Tisztelettel:
Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
Az 1994. X)O(IV. törvény 8. 5 (2) bekezdés értelmében a kinevezésre jogosult kikéri
az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületének
a véleményét.
A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2016. szeptember 01től megbízással Dr. Tóth Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos látja el.

Szakmai és személyi tulajdonsága felülvizsgálatra került, a beosztás betöltésére
X
0

alkalmasnak tartom.
.-.

Megbízása előtti tevékenysége és a jelenleg ellátott feladatainak értékelése alapján
2017. július 01-i hatállyal javaslom kinevezését a kapitányságvezetői beosztás
betöltésére
Dr. Tóth Péter r. ezredest.
Dr. Tóth Péter r. alezredes rendőrségi főtanácsos 1992. július 01-én szerelt fel a
rendőrség bivatásos állományába a József Attila Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának haUgatójaként, rendőrségi ösztöndíjjal. Tanulmányainak
befejezését követően 1995-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
Vizsgálati Osztályán kiemelt fővizsgálói feladat elvégzésére került kinevezésre.
1997. február Ol-től a Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozói beosztását látta el 2007.
június 15-ig. Munkája elismeréseként 2007. június 16-tól megbízott, majd kinevezett
vezetője lett a megyei Ellenőrzési Szolgálatnak, amely feladatot Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetői megbízásáig 2009. július 31-ig, töltötte be. 2010. január
Ol-től kinevezett városi kapitányságvezető. 2016. szeptember Ol-től a Jászberényi
Rendőrkapitányság vezetését megbízással látja el.

3

Murikavégzésére a szakértelem, szorgalom, jellemző. Fegyelmezett, őszinte,
határozott vezető. Mur’katársaival a kapcsolata kiegyensúlyozott, koordinációs
tevékenysége az eltelt rövid idő alatt is érezhető.
Közel egy évtizedes vezetői tapasztalata során Jól kamatoztatható kapcsolatrendszert
épített ki a települések polgármestereivel, önkormányzataival, felismerve azt, hogy a
közbiztonság és a bűnüldözés helyi feladatai csak széles körű társadalmi

összefogással valósíthatók meg. Az igazságszolgáltatás szerveivel példaértékű
interaktív kapcsolatot tart fenn.
Képes a kiemelkedő rendőri, vezetői ismereteket megkívánó rendőri műveletek
irányítására, kezelésére.
A beosztás betöltéséhez szükséges szakmai végzettségekkel, kompetenciákkal,
vezetőképző és mestervezető képző szaktanfolyammal rendelkezik.
Chn5002 Szolnok, Baross ii. 39. Pf.: 97
Tetefon: (06 56) 377-515, 32(14-05); fax: (06 56) 501-645, 32 (11-84)
E-mail:jaszmxfk@jasz.police.hu

nM.Ú:S,ilk Femnc Sznr.tz,O .o~
a~T~n)t2á F~tOn~: JOnz.N,
SzdmkM.g,~ReM&-I6kap00Moáo: A0IOns WOoa* 20I7m.02TCO~Ot02Z AOnht ér.Onyes 201U€.o
2m~ MásdatOnsz~t 70O02T1O:i0rnZ;XüzOn0~
Msg~tT?~~t~ Z~ A n’OndaO M.esTIOn
rwOnTf..sö04 nflit~s ha00n0aOnv~ I00ó.~k. AmOs&al .oOnma6zaz~4 .~d00ImoOnzer~ ké.iOOt 330 ~: oOn4nhó~ AzOn’ edi,~tOn~ 20?0a~eoO6~B2l9.eC~ .kircd~n
emde~
.~idieOnégt
K*.if
ae
db1’?pacOngo-I5I00133b42oa6l03{.~&0babo1AzIOn~03m
300341770201103023141405248;
1On0rwt3...031
n3~MOnsbe3
d,t
~ Lownt sdzW 2U30 “2s334’t3003UgiUs 53~~(%E5oJX4~ Sz&m~ Ierqor.t B&3060010vP3330 WniP,lbG’ONKQw7O~ Az On ~3de,*y
uw~ 75 255 42e OlOObAOcOb.bcIMtCb’30330, On OnnDBIF3OACO4:Az coOn
I.OakOn eoyaöta30On~ hut

.

S:

‚

j.~

2
A vezetőkkel és az állománnyal kapcsolattartása
kiegyensúlyozott murikakörnyezet megteremtésére.
Önmagával és beosztottaival szemben is igényes vezető.

kiváló.

Törekszik

a

Rendőri hivatásos szolgálata alatt számos alkalommal részesült különböző szintű
vezetői dicséretben és jutalombart. Két alkalommal rendfokozatában soron kívül
lépett elő, 2015. július 01. óta ezredes.
Fenyítve nem volt, fegyelmi eljárás nincs ellene folyamatban.
Családi élete rendezett, feleségével kettő gyermeket nevelnek.
Szabadidejében is elkötelezett rendőrtisztként él és képviseli a szervezetet.

További munkájukhoz sok sikert kívánok!
O

Szolnok, 2017. május 30.
Tisztelettel:
Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

5144 Jászboldogháza, Alkotmány u.
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Adószim: 18836439-1~16
Bankazámlaszám: 69$001941o~1o31
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET

JÁSZBOLDOGHÁZA
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1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő
4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely
6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2017. június 19.
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