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Jászboldogháza Községi Önkormányzat

29/2020. (111.25.) sz. PolEármesteri h a t á r o z a t:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése alapján, a képviselő
testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat megkapta és megismerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Jászberényi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló Jászboldogháza települést érintő beszámoló
jelentését.
A beszámoló jelentést elfogadom.

A továbbiakban jó munkát, sok sikert, jó egészséget kívánok a településért dolgozó szerveknek és
személyeknek.

Erről értesülnek: 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Fózer
Tibor ezredes, kirendeltségvezető

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kirendeltség Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Szabó
parancsnok,

Jászberényi Katasztrófavédelmi
Szabolcs Gábor alezredes, tűo

3.! Dr. Dinai Zoltán jegyző,

4./Irattár

Helyben

‚S
zűcs Lajos

Kmf.

Dr. mai Zoltán

polgármester jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

30/2020. (111.25.) sz. Pol2ármesteri 1’ a t á r o z a t:

2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése alapján, a képviselő
testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadom.

A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.

Megbízom Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési
tervének az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való
közzétételéről.

Erről értesülnek: 1.1 Közbeszerzési Hatóság Honlapon Keresztül
2.1 Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben
3./Irattár

‚7

Kmf.

Dr. Dinai Zoltán
jegyzőpolgármester



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közbeszerás’ Tern 2020.

‚Jászboldogliáza

KIM. 115*. (1)
épilési beruházás bekezdés szerinti nyilt 2020.111. nogyedév 2021.111. negyedév nettó 56690 895.- nettÓ 56 699 685.-

eIJ&ás

t.1151. )
épitésl be’i1áz~ bekezdés szerinti nyilt 2020. M negyedév 2022.1. negyodév nettó 140 944 882.- nettÓ 140 944 882..

01 kós

Jazz I stdlcözpail klaI*iiésa Völetkozósi szerződés ‚sJúsz
Jászbcldogházán látógatókőzpant kialakitásáro

Jószbddogháza Al jetű fögyüjló cSGJla Vettodtozósi Szerződés fagyűjtő
kapacitás fWIesztéSe csalmna kipadlás fejlesztáske

45000000-7

45240000.1

Jászboldogháza, 2020. m&CIUS 25,



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

31/2020. űII.25.) sz. Pol2ármesteri h a t á r o z a t:
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat — „A jászboldogházi Széchenyi utca
felújítása” megvalósításához a kivitelező kiválasztásáról

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdése alapján, a képviselő
testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra a
helyi őnkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdetett”,
belterületi utak, járdák, hidak felújítására a „A jászboldogházi Széchenyi utca felújítása” címmel
támogatást nyert projekt megvalósítására beérkezett árajánlatokat és döntött a kivitelező kiválasztásáról.

Az előírt határidőre 3 cég adott be a felhívásra érvényes árajánlatot:

1. ajánlattevő:
GILDEX KFT. 2760 Nagykáta, Jászberényi úti 17. Adószám: 10429532-2-13
Nettó: 13.650.590,- Ft.+ÁFA: 3.685.659,- Ft. Bruttó: 17.336.249,- Ft.

2. ajánlattevő:
JÁSZMETÁL 2000 KR. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. Adószám: 13376646-2-16
Nettó: 13.792.986,- Ft.+ÁFA: 3.724.106,-Ft. Bruttó: 17.517.092,- Ft.

3. ajánlattevő:
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1. Adószám:2423376-2-42
Nettó: 14.108.738,- Ft.+ÁFA: 3.809.359,-Ft. Bruttó: 17.918.097,-Ft.

A beérkező ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdetem ki nyertesnek. „A
jászboldogházi Széchenyi utca felújítása” projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a legjobb
árajánlatot a GILDEX KFT. 2760 Nagykáta, Jászberényi úti 17. (Adószáma: 10429532-2-13) tette,
ezért a GILDEX KFT. 2760 Nagykáta, Jászberényi út 117. hirdetem ki nyertesnek.

A kivitelezési munkálatok elvégzéséről szóló szerződés a nyertes ajánlattevővel GILDEX KFT.
ügyvezetőjével kerül aláírásra.

Értesül:
I.! GILDEX KFT. 2760 Nagykáta, Jászberényi úti 17. Németh Győző ügyvezető

2./ JASZMETAL 2000 KR. 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107. László Attila ügyvezető
3./ Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37.1. em. 1. Gál Helga ügyvezető

Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző

Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
Kmf.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

0’



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

32/2020. (111.25.) sz. Polgármesteri h a t á r o z a t:

Ózon generátor beszerzéséről

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése
alapján, a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

A Mentőállomástól az önkormányzathoz érkezett ózon generátor beszerzésének támogatására
vonatkozó kérelmét támogatom.

A beszerzéséről az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére intézkedem. Beszerzést
követően az eszköz a helyi Mentőállomás részére átadásra kerül.

_______________ 1.! Mentőállomás — Kis Tamás
2.! Szűcs Lajos polgármester,
3./Dr. Dinai Zoltán jegyző,
4.! Sasné Szöllősi Anita pénzügyi üi.
5.! Irattár

Szűcs Lajos
polgármester

Kmf.

Dr. ±Zolt’
jegyző

Erről értesiilnek:
Helyben
Helyben
Helyben



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

33/2020. (111.25.) sz. Polgármesteri h a t á r o z a t:
Védőmaszkok beszerzéséről

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdése
alapján, a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

Jánoshida Községi Önkormányzatának ajánlatát maszkok beszerzésére vonatkozóan elfogadom.

Megrendelek a Jászboldogházi Községi Önkormányzat részére 1700db védőmaszkot 500,-Ft/db áron.

Kérem Jánoshida Községi Önkormányzatát, hogy a maszkok mielőbbi legyártásáról intézkedjen.

A védő maszkok beszerzését az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséből kívánja elszámolni.

Erről értesülnek: 1.! Jánoshida Községi Önkormányzat - Eszes Béla polgármester
5143 Jánoshida, Főút 28.

2.! Sasné Szöllősi Anita — pénügyi ügyintéző - helyben
3.! Szűcs Lajos polgármester, Helyben
4.! Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben
5.! Irattár Helyben

Kmf.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

0’

polgármester



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

34/2020. (IJI.253 sz. PolEármesteri h a t á r O Z 2

A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezető változásáról

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése
alapján, a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

Nagy-Kollár Anita az önkormányzat részére bejelentette, hogy 2020. március 31-vel lemond a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit Ügyvezetői tisztségéről.

Köszönöm Nagy-Kollár Anita 5144 Jászboldogháza, Bajnok utca 45. szám alatti lakos Jászboldogházi
Településfejlesztő Kit ügyvezetőként 2018. május 1 .-től végzett munkáját, és elfogadom az ügyvezetői
tisztségröl 2020. március 31-vel történő lemondását.

Erről értesülnek:

V
s’u44%o~
polgarmester

1./Nagy Kollár Anita ügyvezető - Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
2.! Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben
3./Irattár

Kmf.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

35/2020. (111.25.) sz. Pol2ármesteri h a t á r o z a t:

A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezető megbízásáról

A képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdése
alapján, a képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom.

2020. április 1.-tő! 5 év határozott időre megbízom Tóth Regina 5144 Jászboldogháza, Rákóczi a 32.
szám alatti lakost a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

A megbízása idejére bruttó 20.000,- Ftihó díjat állapítok meg.

Erről értesülnek:

Cl

Szűcs Lajos
polgármester

1./Tóth Regina 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 32.
2.! Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben
3./Irattár

Kmf.

Dr. D~Zoltán
jegyző
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- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
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A 2019.

Jászboldogházcz Község k Képviselő-testülete részére

2020.



Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről az
alábbi beszámolót terjesztem elő:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédehni Főigazgatóság helyi szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédehui
Kirendeltség közvetlen szakmai irányítása alatt. A tűzoltóság végrehajtotta az alaprendeltetéséből
adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A bővülő és változó feladatrendszerhez a szakmai
elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó egyesület, két
önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és egy létesítményi tűzoltó-parancsnokság tevékenységével
növelte a Jászságban a lakosok élet- és vagyonbiztonságát.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a belső
szabályozók ás normák követésével történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe közel azonos a Jászság földrajzi
határaival. A térségben található 18 település közül Jászszentandrás és Jászivány a Gyöngyösi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a beavatkozásokat a
Hevesi Katasztrófavédehni Ors végzi az önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával.
A katasztrófavédclem, ezen belül a tűzoltóság elsődleges feladata az emberi élet, az anyagi javak
védelme, a katasztrófa helyzetek kialakulásának megelőzése. Feladata a bekövetkezett
káresemények, katasztrófahelyzetek gyors és professzionális felszámolása. A helyreállítási
munkálatokban részvétel irányítói, vagy beavatkozói minőségben a felszámolás mielőbbi, szakszerű
elvégzése érdekében.
A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a lakosság tájékoztatása, az i~úság
felkészítése különböző a rendezvényeken. Kiemelt projekt volt a Jászság területén élők
tájékoztatása a tűzesetek számának csökkentése érdekében. A prevenció keretében szóróanyag
készült. mely teijesztése megtörtént a lakosság körében. Számos plakát került kihelyezésre
nevelési-oktatási intém~ényckben, közt’orgalmú helyeken, idősek elhelyezésére szolgáló
intézményekben. A szóróanyagokat az Országos Tűzmegelőzési Bizottság biztosította.
Kiemelt feladat volt az elmúlt év első negyedévében a ‚~e gyújtsa, gyűjtse szelektívenl”
ehievezésű projekttel összefüggő feladatok folytatása. A kampány keretében Jászboldogháza
településen kettő család részére került füstérzékelő átadásra, mely a lakók biztonságát volt hivatott
növelni. A program keretében megelőző céllal előadások kerültek megtartásra az idősebb generáció
tájékoztatására nyugdíjas klubokban tett látogatások során.

Tűzoltás, műszaki mentés

A Jászberényi HTP működési területén 12 szervezet végez tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységet. Két önkonuányzati tűzoltóparancsnokság - Jászárokszállás, Jászkisér - 9 önkéntes
tűzoltó egyesület és egy létesítményi tűzoltó-parancsnokság - Electrolux Lehel Kft.
A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva a Jászberényi
HTP működési és a Kircndeltség illetékességi területén 22%-os növekedés tapasztalható.
A műszaki mentési tevékenység csökkent, közel 9 %-kal kevesebb beavatkozásra volt szükség, az
előző évhez képest.
A tűzeseteket tovább bontva a nemzetgazdaság tekintetében szinte minden szcgmcnsnél növekedés
látható. A le~elentősebb növekedés (100 %) a mezőgazdaság területén jelentkezett, a
csapadékmentes száraz időszakoknak köszönhetően.
A személyi sérülések tekintetében az előző évhez képest jelentős csökkenés következett be, melyet
a műszaki mentésck számának csökkenése okoz. A káresetek során történt elhalálozások szinte
azonos számadatot mutatnak, mint az előző év adatai. Tűzesetek felszámolása során 2 fővel több
hunyt el az előző évhez képest.
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A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes
beavatkozást igénylő káreseményből két esetben került V. kiemelt (azaz a legmagasabb) riasztási
fokozatnak megfelelő erő-eszköz bevetésre. A két káresemény ipari környezetben történt.
A vizsgált időszakban hosszan elhúzódó - 3 nap - káresemény egy volt, mely során a Jásztelek
közigazgatási határába található regionális hulladéklerakó tűzesetét kellett felszámolni.
A Jászberényi HTP készenléti szolgálata a 2019. év során segítségnyújtásra 185 esetben vonult a
szomszédos tűzoltóságok működési területére. A segítségnyújtások jelentős hányadát a tűzjelző
hálózatok téves jelzései generálták (75).
A számadatot növelte a nyár közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt viharkár
felszámolása során nyújtott segítség is.
A káreseinényeket nemzetgazdasági szempontból vizsgálva megállapítható, hogy továbbra is a
lakás- és személyi ingatlan területén történt a legtöbb esemény. Ezt a kategóriát a közlekedéssel
összefüggésbe hozható események felszámolása követi, majd az ipari és kereskedelemi
környezetben végrehajtott beavatkozások zárják a sort. Ezek az arányszámok megfelelnek az elmúlt
évek átlagának.
A káresemények felszámolását főleg a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya
hajtotta végre (65 %)‚ a többi eseményt a két Onkormányzati Tűzoltó-parancsnokság számolta fel.
A Jászság területén jelentős az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom. Az elmúlt évek statisztikáját
megvizsgálva megállapítható, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásos és önkormányzati
tűzoltók munkáját nagymértékben segítik. Az összes káresemény felszámolását Figyelembe véve,
mintegy 30 %-ban történt az egyesületek részéről beavatkozás (681 káreseményből 199 esetben). A
beszámoló időszakában a hivatásos és önkormányzati tűzoltók a káresetek 12 %-ban dolgoztak
együtt, mely jelentősen több az elmúlt évek közös mmikájánál (5 %).

Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó-parancsnokság (Electrolux Lehel Ktl.)
telephelyén káresemény nem történt, így az LTP részéről nem vált szükségessé beavatkozás.
2016. július 1-től folyamatosan egy önállóan beavatkozó egyesület, a Jászalsószentgyörgy OTE
végzi tevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a vizsgált időszakban 4 alkalommal végezte önállóan
káresetek felszámolását. A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során beavatkozó állománynál
személyi sérülés nem történt.
A településen végrehajtott tűzoltói beavatkozásokat elemezve szintén megállapítható, hogy a
tűzesetek közül az lakóingatlanokat és lakóházakat érintő tűzesetek száma a legmagasabb. Ezt
követik a szabadtéri tűzesetek. A szabadtéri tűzesetek magas száma köszönhető a település
külterületén található rét-legelő jellegű vegetációk nagy számának, valamint a közlekedési
útvonalak melletti elhelyezkedésüknek.
A tűzesetek keletkezésüknél a vétlen vagy gondatlan emberi közreműködés a kiváltó ok legtöbb
esetben. A szabadtéri tűzesetek száma a korábbi évekhez képest növekedett. A számadatok
nagymértékben függenek az adott év időjárási tényezőitől, a lehullott csapadék mennyiségétől,
eloszlásától is.
A műszaki mentések száma a településen is elmarad a tűzesetek esetszámától, A műszaki mentések
közül meghatározók a közúti balesetek és a viharkárral összefüggésbe hozható események. A
településen nagy átmenő forgalom ugyan nincs, de az ipari tevékenység miatt jelentős a
teherszállítás. Jellemzők a gépjárműbalesetek, melyeknél sajnos gyakori a személyi sérülés is.
A tűzesetek közül kivétel nélkül mind vegetációs tűz volt, melyekből egy növényi hulladékégetés
volt. Egy szabálytalan égetés alkalmával a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági
Osztálya hatósági eljárást folytatott Ic.
A település belvízi veszélyeztetettsége fenn áll a terület mély elhelyezkedése miatt. Az elmúlt évben
hosszan tartó védekezésre nem került sor. Jelentős, lakosságvédelmi intézkedést magába foglaló
árvízvédelmi védekezés szintén nem volt az ehnúlt évben.
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Tűzoltási, mílszaid mentési statisztika: Jászboldogháza településen 2019-hen

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika: Jászboldogháza ÖTE 2015.-2019.

A Jászboldopházai Önkéntes Tűzoltó E2yesület

A káresemények felszámolását Jászboldogháza településeit a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság hajtja végre, tekintettel arra, hogy egy közreműködő OTE végez szaktevékenységet
a településen.
A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a jogszabályokban előírt módon a szükséges
létszámmal és képzéssel, jogosítvánnyal rendelkező állománnyal és megfelelő tűzoltó-technikai
felszereléssel kerültek ellátásra. Szükség esetén megfelelő módon bevonásra kerültek együttműködő
és ársszenek is abea’aíkozások minél szakszerűbb és hatékony felszániolásához.
A hagyományos önkéntes tűzoltó verseny 2019. évben megrendezésre került Jászboldogházán. A
település önkéntes tűzoltói, az önkormányzat hathatós támogatásával, egy színvonalas verseny
lebonyolítására biztosították a helyszínt és a versenyzés feltételeit. A résztvevő csapatok részéről
csak pozitív visszajelzés érkezett a verseny szervezésével kapcsolatban.

Poluári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a polgári védelmi feladatokat a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányinutatásával végezte.
A szervezeti állománytáblában rendszeresített katasztrófavédelmi megbízott beosztás a Jászberényi,
valamint Jászapáti Járás vonatkozásában is betöltött.
A tárgyidőszakban a szakterület nagy hangsúlyt fektetett a kockázati helyszírtek feltárására, továbbá
a már azonosított kockázati helyszínek felülvizsgálatára, ellenőrzésére. Jászboldogházán az
ellenőrzéseken a közbiztonsági referens vett részt.
Kiemelt célként fogahnazódott meg a köteles polgári védelmi szervezetek rendszeres felkészítése
mellett az önkéntes mozgalom erősítése, az önkéntesek katasztrófavédehni rendszerbe történő minél
szélesebb körű bevonása.
A beszámoló időszakában, polgári védebni szempontból kiemelt katasztrófavédehni esemény nem
történt, jórészt rendkívüli időjárási események következményeinek felszámolása, továbbá
tűzeseteket követő lakosságvédehni intézkedések jelentkeztek feladatként.

4 EVES
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Tervezési feladatok

A katasztrófavédelini besorolás alapj án, a természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek
következményeinek elhárítására, a helyi veszélyeztető hatások kezelésére valamennyi település
rendelkezik kidolgozott tervekkel, melyek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.
A befogadó helyek kijelölése, a befogadó kapacitások meghatározása megtörtént minden
településen. A kijelölt 71 db intézmény befogadási terve megfelelő adattartalommal rendelkezésre
áll.
A vizek kártétele elleni helyi védekezés érdekében a települések közül 17 rendelkezik az illetékes
vízügyi igazgatóság igazgatója által jóváhagyott vízkár-elhárítási tervvel, mely alapját képezi a
települési gyakorlatoknak.

Katasztrófavédelmi felkészítés. kéjjzés

Az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységre kiemelt figyelmet fordított a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság. E tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések
során, nyári táboroztatás alkalmával, valamint a tanulóitjúság rendszeres veszélyhelyzeti
felkészítésével valósult meg. A Jászság általános- és középiskoláiban, illetve községi
rendezvényeken különböző célcsoportok számára tartott felkészítéseket, bemutatókat a
parancsnokság.
Az évente megrendezésre kerülő felmenő rendszerű katasztrófavédehni ifjúsági verseny
Jászberényben tartott fordulóján a 2019. évben két korcsoportban 15 csapat vett részt. A helyi
versenyen győztes középiskolás csapat kiválóan szerepelt a megyei fordulón is, mivel
korcsoportjában első helyezést ért el. Az országos versenyen a Lehel Vezér Gimnázimn diákjai a
középmezőnyben végeztek.
Lakosságfelkészítő tevékenységre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a pedagógusok,
valamint a szülők részéről az igény folyamatos. A jászberényi tíízoltólaktanya egész évben nyitva
állt a diákok és gyermekek előtt, s ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 22 alkalommal 680
fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.
A tanulóifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédehni területen történő
megvalósulása folyamatos, melynek keretében havi S alkalommal valósul meg felkészítő
foglalkozás a diákok számára. A felkészítő foglalkozások mellett a tanulók bevonása rendszeresen
történt a gyakorlatok előkészítésébe és végrehajtásába. A térségben lakó tanulóifjúság közösségi
szolgálatteljesítése érdekében jelenleg 14 középfokú oktatási intézmény, valamint 8 Onkéntes
Tűzoltó Egyesület rendelkezik a megyei igazgatóság által aláírt dokumentummal.

BulBári védelmi szervezetek

A kirendeltség illetékességi területén 1967 fő köteles és 178 fő nemzeti minősítéssel rendelkező
önkéntes polgári védelmi szervezetbe beosztott segíti a katasztrófák elleni védekezési
tevékenységet. A kirendeltség 7 „11” katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén, továbbá a két
járásban rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes mentőcsoportok
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mind létszámban, mind összetételben - a
közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.
A szervezetek reagáló képességének fokozása érdekében a tárgyidőszakban 17 db riasztási
gyakorlat került lebonyolításra.
Az önkéntes polgári védehni szervezete a tárgyévben 5 alkalommal került bevonásra a különleges
szaktudást és komplex beavatkozást igénylő műveletekbe.
A 2019. június 27-28-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeit sújtó, nagy erejű vihar által
okozott károk felszámolásában nyújtottak segítséget a Berény Járási ÖMCS, valamint az Apáti
Járási OMCS tagszervezetei.
A Berény Járás Onkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 6 fő tagja
a szervezetnek. Az önkéntes mentőcsoport tagjai sikeres vizsgát tettek a 201 8-ban Jászberényben
megtartott újraminősítő gyakorlaton.
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Iuarbiztonsá2i szakterület

A szakmai feladatok koordinálását, valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi a Jászberényi Katasztrófavédehni
Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője koordinálásával. Az iparbiztonsági feladatkör ellátásának
segítésében a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csak szakfelügyelet mellett vesz részt.
Ez elsősorban a közúti és vasúti veszélyes áru szállítások ellenőrzésében való részvételt jelenti. A
beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi
megbízottai részt vettek a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett
ellenőrzéseken. Az ADR közúti ellenőrzéseket Jászapáti, Jászalsószentgyörgy és Jászfényszaru
határaiban tudja végrehajtani a parancsnokság a fizikai adottságok miatt, Jászboldogháza környékén
nem.
A Jászberényi Katasztrófavédebni Kirendeltség heti rendszerességgel eflenőrzi a főutakon áthaladó
veszélyes áruszállító járműveket. A településen a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó
veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél időszakosan veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan telephelyi ellenőrzést és úgynevezett üzemazonosítási szemlét folytat le a
parancsnokság.

Osszegzés

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset kettő esetben
volt, melyek felszámolása szakszerűen történt az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és
önkéntes tűzoltó egyesületek közreműködésével. Az iparbiztonság területén Jászboldogháza
település vonatkozásában baleset, havária nem történt, hosszan tartó lakosságvédebni intézkedésre
nem volt szükség.
A beszámoló időszakában a beavatkozással töltött idő az esets7jmokkal arányosan növekedett. A
kiegyensúlyozott munkakörülinényeknek, valamint az állomány által elsajátított tudásnak
köszönhetően a feladatok végrehajtása balesetmentesen történt meg.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Jászboldogháza Község Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatalban katasztrófavédebni
feladatokat végzőkkel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a polgárőrséggel magas színvonalú
szakmai kapcsolatot tart femi.
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JÁSZ-NAGYKUN~SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FÓOSzTÁLY
TŐRvÉNYESS~GI FELÜGYELETI OSZTÁLY

Jászboldogháza Község Önkormányzat KépviselŐ-testülete .

részére

Jászboldogháza
Rákóczi it 27.
514.4

. Iktatószám: JN/24/00213/2020
Tárgy: Törvényességi felhívás a 13/2014. (X.2&) számú rendelelie

Melléklet: -

Ügyintéző: dr. Széles Zoltán
Telefon: 56/795-712

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun-Szohiok Megyei Kormányhivatal Jászboldogháza Község Önkormányzat
K~pviselő-test&letének a települ&si képviselők Hszte1etd~áról szóló 13/2014. (X.28.) számti

rendeletet (a továbbiakban: rendeiet~ a Magyarország helyi ön.kormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. ~ (3) bekezdés b) pontjában foglalt
törvényességi felügyeleli jogkörében megvizsgálta, és megállapította, hogy a rendelet
jogszabálysértő.

Minderre tekintettel a kormányhivatal az MÖtV. 134. ~ (1) bekezdése alapján felhívja a
képviselő-testületet, hogy

o 2020. március 20. napjáig tárgyalja meg a felhívást, és szüntesse meg a
jogszabálysértést,

• a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések ellci3vetésétŐl és
o intézkedéséről (vagy egyet nem értéséről) legkésőbb a törvényességi felhívásbai’

megjelölt határidő leteltét követő 3 napon belül értesítsen.

I.

A rendelet az alábbiakmiatt jogszabálysértő.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ot 2.5001 Szolnok, Pt. Ill Telefon: (56) 795 710 Fax; (56) 795 789
s-mail; kh.torvfel~jasz.gov.hu Honlap; t~Avw.kormanyhivatal.hLl



1. A rendelet bevezető része nem megfelelően jelöli meg a rendeletalkotásra felhatalmazó és
a feladatkört megállapító jogszabályhelyeket.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009! (XII. 14.) IRIVI rexldelet (a továbbiakban: lElvI
rendelet) 54. 5 (1) bekezdése kimondja, hogy: „A nem eredeti jogalkotói hatáskörben
megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértehuűen meg kell lelölm a jogszabály
egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalrnazó
rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.’
Az 55. 5 (1) bekezdése értehnében: „A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást
adó rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell
jelölni azt a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt
kiadják.”
A fenti hiányosságok miatt a rendelet bevezető része az IRM rendelet 54. 5(1), valamint sz
55. 5(1) bekezdésébe ütközik.

A rendelet bevezető részében feladatkörként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontját szükséges megjelölni, felhatalnazó rendelkezésként pedig az Mötv, 143. 5 (4)
bekezdés I) pontját szükséges feltüntetni a rendelet bevezető részében, amely alapján a helyi
jogszabály rendelkezései megalkotásra kerültek.

Felhívom a képviselő-testület figyelmét a jogalkotásröl szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jet.) 8. 5 (2) bekezdésének 2019, március 15-étől hatályos változására, mely
alapján az önkormányzati rendelet bevezető része módosítható.

2. A rendelet 2. 5 (1) bekezdése alapján „az Önkormányzat képviselőket, az önkormányzati
bizottságok nem képviselő tagjait e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.”
Dr. Dinai Zoltán jegyző telefonos tájékoztatása és a rendelet további szabályai szerint a
bizottság nem képviselő tagjának nem jár juttatás, ezért indokolt a nem képviselő tagra
vonatkozó ezen rendelkezés hatályon kívül helyezése’
A rendelet 2. 5 (5) bekezdése szerint „az Önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a
bizottság nem képviselő tagja, a részére e rendeletben megállapított tiszteletdíjról, írásbeli
nyilatkozatával lemondhat,”
A hatályos rendeletben már nem állapítanak meg a bizottság nem képviselő tagjának
tiszteletdíjat, ezért a fenti rendelkezés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében
meghatározott jogbiztonságot azáltal, hogy a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjról
való lemondásánaic jogát szabályozza.

Felhívom a képviselő-testület figyelmét hogy az Mötv. tételesen rögzíti azokat az eseteket,
amikor a tisztség-viselő jogosult a juttatása teljes egészéről, vagyis a brnttó összegről
lemondani (Mötv. 71. 5 (5) bekezdés — társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjáról,
MÖtv. 80. 5(2) bekezdés — társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletd~a).
A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselők, valamint a bizottsági tagok
tiszteletdíjuk nettó összegéről rendelkezhetnek oly módon, hogy a tiszteletdíj szárnfejtését
megelőzően, a polgármesteri hivatal felé nyilatkozatot tesznek annak felhasználásáról.
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11.

Törvényességi felügyeleti jogköröni az MÖtV, 132. ~ (1) bekezdés a) pontján ás (3) bekezdés b)
pontján alapul. A törvénysértés megszüntetésére az Mötv. 134. ~ (1) bekezdése alapján
szabtam határidőt, melynek elmulasztása esetén az MÖtv. 136. ~ (1) bekezdéséban
megbatározott jogkövetkezmények eheuidelését kezdeményezbetem.

Szolnok, 2020. jébruár,,

Tisztelettel:
Dr. Berkó Attila koxmánymegbfzott

nevében ás megbizásából Idadmányozá

Dr. Kollár István
‚ ~:főosztályvezető
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők
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Konn. rendelet 8. ~ (4) bekezdése alapján 2020, április 19-ig meghosszabbítom.
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Tisztelettel:
Dr. Berká Attila kormánymegbízott
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JÁSZBOLDOGRÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.. ../2020. (....) Önkormányzati Rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkonnányzat Polgármestere — a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. * (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jászboldogháza Községi
Onkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. *. (1) bekezdésében, valamint a 143.* (4) bekezdésének I) pontjában
meghatározott feladat- és hatáskörét gyakorolva — a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a Képviselő-testület tagjaival történt
egyeztetést követően, a következőket rendeli el:

11.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
felhatalmazó rendelkezései (bevezető) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében, valamint a
143. ~ (4) bekezdésének I) pontj ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”

2.*

AR. 2.* (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„WAz önkormányzati képviselőket e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.”

3.~.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2020

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgánnester jegyző





JÁSZBOLDOGI4ÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2020. (III. 26) Önkormányzati Rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármestere — a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Alaptörvény 32. cikk (I) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
35. ~. (1) bekezdésében, valamint a 143.* (4) bekezdésének I) pontjában meghatározott feladat-
ás hatáskörét gyakorolva — a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról, a Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetést
követően, a következőket rendeli el:

l.~.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban:
Rendelet) felbatalniazó rendelkezései (bevezető) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében, valamint a
143.~ (4) bekezdésének I) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”

C.

A R. 2. * (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)Az önkormányzati képviselőket e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.”

3.~.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászbol~ogháza, 2020. március 25.

Sz c a os Dr. Ditat Zoltan
polgáni~ester jegyző

Jászboldogháza, 2020. március 26.
. ‚Dr Dmai Zoltanc ‘.

jegy~ő ‚

..;‚‘ ~.‚.
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
... .12020. (....) Önkormányzati Rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármestere — a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerlmi veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. ~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jászboldogháza Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontj ában
meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairói szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében, valamint a 143.~ (4) bekezdésének 1) pontjában
meghatározott feladat- és hatáskörét gyakorolva — a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a Képviselő-testület tagjaival történt
egyeztetést követően, a következőket rendeli el:

1.~.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Rendelet)
felhatalmazó rendelkezései (bevezető) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a I’4a~yarorszáa helyi
dukormányzatairój Szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében, valamint a
143. * (4) bekezdésének ~ pontj ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el :“

2. ~

A R. 2.~ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(i)Az önkormányzati képviselőket e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2020

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző





JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2020. (III. 26.) Önkormányzati Rendelete

az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármestere — a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4)
bekezdéséb en kapott felhatalmazás alapján Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat- és
hatáskörét gyakorolva — az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014.
(11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról, a Képviselő-testület tagjaival történt
egyeztetést követően, a következőket rendeli el:

l.*.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
3. ~-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„(5) A Vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha az Igénylő az igénylését
a) új lakóház építése esetén, az építkezés megkezdésétől a lakhatási engedély

kiadásáig terjedő időszakban,
b) lakóház vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, a

tulajdonszerzésnek az ingatlan-nyilvántartásban rögzített időpontjától számított
egy évig terjedő időszakban,

c) gyermekvállalással kapcsolatos lakásfelújítás esetén, legkésőbb a gyermek 1 éves
koráig

nyújtja be.”

2.*.

Ez a rendelet a kibirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2020. március 25.

S: Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

‚?

Kihirdetve Jaszboldoghaza, 2020 marcius 26
Dr DinaiZoltan

jegyzo ~
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