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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. március 30-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti
földszinti tanácskozó termében.

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

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: 4 fó

A polgármester köszönti ajelenlévőket, és a nyílt ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 fóből áll, az ülésen jelen van 7 fő, az ülés
határozatképes.

Szűcs Lajos: A napirendhez van-e más javaslat. kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fójelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

142015. (III. 30.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testület nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai nyílt
Képviselőtestületi ülésen a meghívóban kiadott napirendet tárgyalják.

Határidő: 2015. február 23.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

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

Szűcs Laios: Az Ivóvízminőség-javitó Társulással (8 település önkormányzata) történő
együttműködésnek köszönhetően megkezdődött az lvóvízminőség-javító program keretében az ivóvíz
vezeték hálózat felújításának a megvalósítása a településen. A Tavasz utcában és a Rákóczi út végén
végeztek egy szakaszon csővezeték cserét, illetve majd a vízmű felújítására is sor kerül majd.

- Az Országos Mentőszolgálat részéről közbeszerzés eljárás keretei között kiválasztásra került a
mentőállomás megépítéséhez a fővállalkozó. A mai napon megtörtént a terület átadása. Egy
héten belül elkezdődnek a munkálatok. 2015. április 15-én 12.00 órakor lesz az ürmepélyes
alapkőletétel, melyre majd a Képviselők és a lakosság is meghívót fog kapni. Ezt követően
12,30 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében lakossági fórumra is várják az
érdeklődőket az Országos Mentőszolgálat részéről. 6 hónap alatt épül fel az Új mentőállomás a
Szegfű utcában.

- A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 2015. március 14-én tartotta a Tornacsarnokban az
alapítványi bált. Szeretnék köszönetet mondani az alapítványnak a bál megrendezéséért, és
azért az önzetlen munkájukért, amit az óvodás és iskolás gyermekek körülményeinek a
javításáért végeznek. Mindenkinek köszönöm a munkáját és támogatását, aki a rendezvényt
támogatta.
A civil szervezetek részére a mai napon került átutalásra az ez évi önkormányzati támogatás
50 °o-a. Sajnos az év végén a 2014. évre betervezett támogatás másik felét nem tudtuk a
költségvetésből kifizetni.
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- Belvíz elleni védekezésben kellett segítenünk az elmúlt hetekben. A gazdálkodó
szervezeteknek, illetve gazdálkodó személyeknek a megkeresése alapján történt, legfőképpen
külterületen, hogy a szántóföldekről, illetve egyéb földterületekről a belvizet le tudják vezetni,
hogy minél hamarabb el tudják kezdeni a tavaszi munkálatokat. Ehhez nyújtottunk segítséget,
mert volt olyan hely, ahol csak a mini kotró tudott bemeni~i. Lesz több olyan földút, csatorna,
ahol átereszeket kell javítani, illetve újat építeni. Sok olyan lefolyástalan terület van, ahol
megállt a csapadék, megállt a viz. Minden gazdálkodó szervezetnek köszönöm a segítségét,
hogy a külterületen részt vesznek a földutak karbantartásában, javításában másrészt az ilyen
jellegű beavatkozásokban.

- A mai napon a későbbi napirendi pontban fogunk tárgyalni a házi segítségnyújtásról. Van
olyan egyházi szervezet, aki országosan ellátta ezt a feladatot. Az egyház több állami
normatívát kaphat, mint az önkormányzat. Egy darabig jól működött, azután átadták a
feladatellátást másik egyházi szervezet részére. Az ellátást kitűnően biztosították, működött is,
de most a szervezetnél több szabálytalanság is felülvizsgálatra került. A településünkön 2012.
óta a szervezet alkalmazásában végezte a házi segítségnyújtást 5 fő helyi lakosú alkalmazott,
akik 40 fő. főleg idős ellátásáról gondoskodtak. Az 5 főből jelenleg I fö van foglalkoztatva. A
többiek felmondtak, meri hónapokon keresztül nem fizették ki részükre a bért, és a
járulékokat. A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat. A lakosság részéről is van
rá igény, ezért valamilyen formában meg kell oldani az ellátást.

- Az elmúlt héten befejeződött a strand kemping területén a Boldogházi Gyermekekért
Alapítvany által elnyert pályázatból a három ikerház építése. A műszaki átadása 2015’ március
27-én megtörtént. Apróbb javításokra, és hiányosságok pótlására van még szükség. Ugyancsak
megvalosításra került a Jászboldogháza Itjúságáért Közhasznú Egyesület pályázata keretében
a strand mellett kialakított többfünkciós tó megépítése is. A tervek alapján elkészült a tó, és a
zsilip megépítésre került. Ahhoz, hogy a tó körül egy kultúrált környezetet alakuljon ki, a
környékét még szépíteni, rendezni, füvesíteni, fásítani kell, hogy kellemes, kikapcsolódáshoz
alkalmas környezetet teremtsünk a strand szomszédságában.

- Mindkét civil szervezet beruházásának munkavégzése lezárult. A pályázatok elszámolása
történik. Várjuk, hogy az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről a pályázatok
ellenőrzése megtőrténjen, és támogatások kifizetésre kerüljenek.

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Van-e kérdés, vélemény az elhangzottakhoz?
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület által pályázott kisbuszra a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal maradéktalanul kifizette a támogatást, majd egyeztetés után tovább is utaltuk
a Porshe Bank fele.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. A közeljövőben ismét megnyílik egy pályázati kiírás, amely
gépjárművásárlásra ad majd lehetőséget az önkormányzatok és a civil szervezetek részére. Most
vizsgáljuk a lehetőségeket, és ha találunk olyat, amelyre be tudjuk adni a pályázatot, akkor
kezdeményezni fogjuk. Amennyiben több kérdés nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fójelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 2015. (III. 30.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

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

Határidő: 2015. február 9.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
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3.Napirend
Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30 ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Fózer Tibor alezredes, kirendeltség-vezető

Szűcs Lajos: Köszöntöm Fózer Tibort, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség
vezetőjét, és Birgés György tűzoltóparancsnok-helyettes urakat. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt
lehetnek a mai ülésen, bogy személyesen közreműködnek a beszámoló megtárgyalásában. Kívánják
e szóban kiegészíteni az önkormányzat részére megküldött írásbeli beszámoló anyagát?
Fózer Tibor: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A múlt évben 2 alkalommal jártunk a településen, hisz
az önkormányzati ciklus zártával is jelentkeztünk beszámolóval, és ezzel élt az önkormányzat. Most az
kértem a Jászsági önkormányzatok vezetőitől, bogy minden évben, lehetőség szerint az első negyedév
végén, vagy a második negyedév első részében tudjuk találkozni, és megbeszélni az előző év
tapasztalatait. Ebben az évben először nemcsak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részéről tartott
ellenőrzésekről, tűzoltásról, műszaki mentésről, polgári védelmi szakterületről, iparbiztonsági
szakterületről, hatósági tevékenységről.a településen végzett ellenőrzésekről készítettünk beszámolót,
hanem a Jászboldogháza Község Onkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységének
minősítéséről is. Az egyesület munkájára szükség van. A múlt évben viszonylag kevés vonulás, 4
tűzeset volt, műszaki mentésre nem került sor. Ez volt már magasabb is. Most a megelőzés elég jól
működik az alsójászságban. Szabadtéri tűzesetek megelőzését talán sikerül megoldanunk. A
szabadtéri tűzeseteket az újonnan hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat kapcsán uniós
szabályzásra került. Az önkormányzatnál is át lehet gondolni a lehetőségeket, hogyan lehetne a
helybeli viszonyoknak megfelelően annak szabályozását megoldani. 2014. évben 4 tűzeset volt. A
településen hatósági szervezeteink által végzett ellenőrzések száma tűzvédelmi 9 alkalommal, polgári
védelmi 14. Ez azt jelenti, hogy legalább havi rendszerességgel tartottunk polgári védelmi
ellenőrzéseket átlagosan, és a közbiztonsági referenseket is várjuk negyedévente a tűzoltó laktanyába,
másfél évente beszámolóra. Ez alkalomból leghamarabb 2015. április 7-én várjuk Jászboldogháza
település közbiztonsági referensét. Ekkor szeretnénk átadni részére egy vándorkiállítás (fotókból
összeállított) anyagát, mely a Jászság veszélyforrásait mutatja be. A fotók az elmúlt 10 év eseteiről
készültek a Jászság összes településén. Most a 4 településen Jászboldogházán kerül majd kiállításra itt
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Havonta vándorol településről településre a kiállítás.
Iparbiztonsági ellenőrzés 3 esetben volt. Veszélyes üzem nincs a településen, de ettől függetlenül a
gazdálkodókat rendszeresen ellenőrizzük, hogy a megfelelő küszöb értéket ne haladják meg.
Osszegezve az elmúlt évet, kiegyensúlyozott volt a település tűzbiztonsága. Néhány épület tűz volt,
ahol a helyi Onkéntes Tűzoltó Egyesület elsőként beavatkozott, hiszen 20 km-re van Jászberény,
melyet nem tudunk lerövidíteni. Ezért nagyon is indokolt az egyesület önkormányzati támogatása, és
létjogosultsága. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szűcs Laios: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Az önkormányzat nevében szeretném
megköszönni, mint a hivatásos tűzoltóságnak, mind az önkéntes egyesületnek az elmúlt éves
munkáját. Orülünk annak, hogy a változások ellenére az Onkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt
években is sokat tudott fejlődni, továbbképzésen vesznek részt, sikeresen pályáznak. Az tűzeseteknél
beavatkozásra képesek’ Köszönjük a hivatásos Tűzoltóságnak a szakmai segítségnyújtását és a nagyon
jó együttműködést, hogy minden segítséget megkapnak. Az önkormányzat részéről megteszünk
mindent, hogy a jövőben a lehetőségekhez képest támogassuk a civil szervezeteket, többek között az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is. Tesszük ezt több, kevesebb sikerrel, mert a múlt évben sajnos a
támogatás második felét nem tudtuk kifizetni. Orülünk, hogy viszonylag kevés munkájuk volt az
elmúlt évben a szakembereknek, és ezzel jó évet zárhat a település.
Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.

A képviselőtestület 7 fójelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16 201 5.(lll.30.) Képviselőtestületi Határozat
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolójáról
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámoló jelentését.

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2014. évben elvégzett jó munkájukért.

A jövőben további sok sikert kívánnak a településért dolgozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2015. március 3].
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Fózer Tibor alezredes, kirendeltség-vezető

Szűcs Lajos: Szeretném megköszönni vendégeinknek, hogy eljöttek, és szóban is kiegészítették az
írásbeli beszámolót. A jövőben kívánunk további jó munkát, sikeres együttműködést, és kevés
feladatot.
Fózer Tibor: Köszönjük szépen a meghívást. További jó munkát kívánunk!

Elmentek a vendégek a tanácsteremből.

4.Napirend
Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Körei-Nagy József alezredes, Jászberényi Rendőr-kapitányságvezető

Szűcs Lajos: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Körei Nagy József alezredes urat, a
Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányság-vezetőjét, és Kerekes Dánielt, településünk körzeti
megbízottját. Jászboldogháza település 2014 évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
javítására tett intézkedésekröl szóló írásbeli beszámolót megkaptuk, mely nemcsak a településre terjed
ki, hanem a térségre is tartalmaz adatokat. Van-e ehhez szóbeli kiegészítésük?
Dr. Körei-Nnv József: Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt Képviselőtestület! A rendőrségi eljárásban
regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye (Jászboldogháza település) bontásában a
beszámoló mellékletét képező táblázat az elmúlt 5 év adatait tartalmazza. A táblázat adataiból
kiolvasható, hogy jó évet zárhattunk 2014. évben, és Jászboldogháza az egyik legbiztonságosabb
település a Jászságban. Mi előtt kérdésként merülne fel szeretnék szólni arról, ami nines benne az
anyagban. Ha csak kis mértékben is de előfordul a településen a drogprobléma. Meg kell osztanunk,
amit a jogszabály meghatároz, és ami a valós életben van. A jogszabály kábítószerként azokat a
szereket ismeri el, ami egy bizonyos orvosi listán szerepel, amely nem egyezik a mindennapi élettel. A
parti drogok, dizajner drogok nem minősülnek kábítószernek. A jogalkotó azt találta ki kb. másfél
évvel ezelőtt, hogy ez visszaélés pszihoaktív anyaggal. Jelen jogszabály szerint ezeknek a
készítményeknek a tartása nem bűncselekmény. Jászboldogházán 2-3 alkalommal jutott a
tudomásunkra, a Jászság többi településén sokkal többször előfordult. 2014. évben az - az eljárás, amit
mi kezdeményeztünk 200 eset felett volt. Akinél ilyen eljárást kezdeményezünk, ahol ilyen anyagot
találunk, az a személy mind addig tanú státuszt élvezi mindaddig, amíg a szakértői vélemény nem
mondja ki, hogy az - az anyag amit lefoglaltunk tőle kábítószer vagy pszihoaktív anyag. Gyakorlatilag
a 200 eljárásból 195 esetben pszihoaktív anyagot mutatott ki. Ekkor kell megkérdezni, hogy O milyen
célból tartja magánál? Biztosan nem mondja majd azt, bogy O azért tartja magánál, hogy továbbadja.
Azt fogja mondani, hogy saját használatra tartja magánál. Ebben az esetben marad tanú, és meg kell
szüntetnünk az eljárást. Reméljük, hogy ez a jövőben változni fog, mert ezek a szerek sokkal
veszélyesebbek, mint a klasszikus drogok. Nem volna jó az sem, ha a klasszikus drogok terjednének
el, de ezen a téren mindenképpen kíván egy jogalkotói változtatást. Sajnos ezekkel az anyagokkal
szemben most majdnem „szélmalom” harcot vívunk.
A lopások száma 9 volt. Van még köztük folyamatban lévő ügy, amelynek felderítése most zajlik.
Reméljük, bogy a jövőben ezt még sikerül csökkenteni. A településen a körzeti megbízott jól végzi a
munkáját. Rossz visszajelzést nem kaptunk. Az önkormányzattal és a polgárőrséggel a kapcsolatunk
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jó, kiváló, mert bármilyen esetben kértünk segítséget, akkor azonnal megkaptuk. Köszönöm a tavalyi
évben kapott segítséget az önkormányzattól.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Van-e hozzászólás, vélemény?
Joó-Kovács Balázs: Csak megerősíteni tudom a Kapitány lJr által elmondottakat a körzeti megbízott
és a polgárőrség együttműködésére vonatkozóan. Amióta itt teljesít szolgálatot Kerekes Dániel a
tavalyi év mondható a legjobbnak. Az együttműködése kiváló, a Polgárőr Egyesület pedig segíti a
munkáját.
Szűcs Laios: Az önkormányzat nevében köszőnetünket fejezzük ki a rendőrség és a polgárőrség egész
éves munkájáért. Látjuk, hogy az egész év során folyamatosan együttműködve dolgoznak a település
közbiztonságáért. A Polgárőr Egyesület terepjáró gépjárművet szeretne vásárolni, ami majd még
inkább biztosítja, hogy kül-és belterületen egyaránt együtt járőrözzenek. Jó helyzetben vagyunk, hogy
kordában lehet tartani Jászboldogházán a közbiztonságot, és csak kevés bűncselekmény történik.
En is szerettem volna kitérni a drogproblémára, mert igaz, csak szóbeszéd alapján hallottam, konkrét
esetekről nem tudok. de leginkább a tizenéves fiatalok körében előfordul a szórakozóhelyen
valamilyenféle szer. Sajnos anyagi haszonszerzés reményében könnyen belemennek ilyenbe a fiatalok.
Az önkormányzat részéről aggodalmunkat fejezem ki, mert félünk attól, bogy ezek az esetek
elszaporodnak.
Osszegezve az elmúlt év munkáját köszönöm, hogy a körzeti megbízott minden esetben
alkalmazkodik a rendezvényeinkbez, és a megvalósuló eseményeket kiemelten kezeli, hétvégén a
szórakozóhelyek nyitva tartását is gyakrabban ellenőrzi a polgárőrséggel együttműködve. Nem tudok
olyan kéréssel fordulni Onökhöz, amit másképpen vagy jobban kellene végezni. Nagyon örülünk
annak is, hogy stabilizálódott Jászboldogházán a körzeti megbízott személye. Voltak olyan időszakok,
amikor teljesen bizonytalan volt, hogy hogyan kerül ez a feladat ellátásra, amikor a Jászberényi
Rendőrkapitányság komoly létszámhiánnyal küszködött. Kerekes Dániel személyével stabilizálódott a
feladat ellátása. Az elmúlt évek alatt szakmailag is sokat erősödött, és úgy végzi a feladat ellátását,
ahogyan azt elvárhatjuk. Köszönöm szépen munkájukat. Van-e az elhangzottakhoz még kérdés,
hozzászólás?
Faika Jánosné: Az iskola részéről szeretném megköszönni a körzeti megbízott munkáját, azt az aktív
közreműködést, minden egyes iskolai rendezvényen ott van és segít, minden programunkon részt vesz.
Köszönjük szépen.
Szűcs Laios: Amennyiben több kérdés nincs, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fójelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 201 5.(lll.30.) Képviselőtestületi Határozat
A település közbiztonsági helyzetéről

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

szóló 2014. évi beszámoló jelentését.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2014. évben elvégzettjó munkájáért.

Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja a rendőrséget, és
a helyi körzeti megbízott munkáját.

Ajövőbentovábbijó munkát, sok sikert kívánnak a település közbiztonságának javításáért
fáradozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.
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Szűcs Lajos: Köszönöm Szépen vendégeinknek, hogy részt vettek az ülésen, és szóban is
kiegészítették az elkészült beszámolót. A jövőben kívánunk további jó munkát Önöknek.

A vendégek elmentek az ülésről. A polgármester $0 perc szünetet rendelt el, majd a szünet után
folytatódott az ülés.

5.Napirend
Előterjesztés a közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó; Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Ebben az évben nem tervezünk közbeszerzési eljárás lebonyolítását, mert nincs olyan
beruházást, szolgáltatást, vagy árubeszerzést, amely közbeszerzés köteles lenne. Amennyiben
nemlegesen fogadjuk el a 2015. évi tervet, és év közben volna olyan beruházás, amely közbeszerzési
eljárás köteles, akkor azt is meg tudjuk valósítani, mert újra tárgyaljuk, és módosítására lesz szükség.
Ezért javaslom az előterjesztés szerinti nemleges táblázat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

8 20! 5.(lll.30.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét.

Az önkormányzat 2015. évre közbeszerzési eljárást nem tervez.

Határidő: 2015. március 3).
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó

6.Napirend
Elöterjesztés házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos; Megkeresésünkre ehhez kapcsolódóan a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulástól
kaptunk egy tájékoztatót a szociális alapszolgáltatások, mint például az étkeztetés és a házi
segítségnyújtás társulásos formában történő működtetéséhez, hogy társulásos formában történő
feladatellátás megszervezhető lenne-e. Azért kerestük meg a társulást több településsel együtt, mert a
házi segítségnyújtás alapellátásával problémák vannak. A házi segítségnyújtás ellátására 2012-ben
kötöttünk szolgáltatási szerződést a Baptista Szeretetszolgálattal. Majd a Baptista Szeretetszolgálat az
ellátást átadta egy másik cégnek. 2014. november hónapban kiderült, hogy nem Úgy működik,
ahogyan kellene, és több hatósági vizsgálat indult, és sok szabálytalanságra derült fény. Többek között
arra is, hogy a településen dolgozó 5 alkalmazottnak hónapok óta nincs fizetve a bérek után a
járulékok, valamint a bérfizetéssel is gondok voltak. A mai napig vannak olyan elmaradt bérek, amik
nincsenek kifizetve a dolgozóknak.
Az elmúlt években azt láttuk csak, hogy ügyesen csinálják, és nagyon jól ellátják a feladatukat. S fő
helyi lakost foglalkoztattak. Szabálytalanul vontak be45 fó Jászboldogházi lakost az ellátásba, akikre
a szervezetük részére normativát hívtak le a Magyar Allamkincstártól. Olyan személyeket is bevontak
az ellátásba, akik a jelenlegi jogszabályok alapján nem kaphatták volna meg a házi segítségnyújtást,
nem járt volna rájuk a normatíva. A múlt héten a bevont személyek adatait felülvizsgáltattam, hogy a
45 főből hányan jogosultak a házi segítségnyújtásra. A jelenlegi jogszabályok szerint 17 fő jogosult az
ellátásra. Amennyiben kérik az önkormányzattól a szolgáltatást, akkor részükre valamilyen formában
biztosítani kell az ellátást. Ez nem teljesen ingyenes szolgáltatás, minimális térítési díjat meg lehet
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állapítani. Ez az elmúlt években 60,- Ft Óra összegben (1,-Ft I perc) volt meghatározva. Láthatjuk,
hogy a lakosság részére olyan szolgáltatás került bevezetve, ami szabályosan nem valósítható meg. A
jövőben ha jogszabályszerűen végezzük, akkor nem tudjuk ugyanazt a szolgáltatást adni amit eddig
kaptak. Ezzel a lakosság ellátása is sérül, mert olyan színvonalon, mint eddig, nem tudják majd
kiszolgálni. Állami normatívából nem fogják finanszírozni a jövőben az ellátásukat. Ha nem kaphatja
a szolgáltatást, akkor hiába mondjuk azt, hogy eddig sem volt jogosult erre az ellátásra. Ez részükre
nem vigasz.
Azért kezdeményeztem, hogy társulási formában vizsgáljuk meg azt, hogy 2015. július 1-tő! hogyan
tudnánk beindítani, mert valamilyen formában kötelessége az önkormányzatnak ellátni a feladatot.
Most az átmeneti időszakban vagyunk, a feladat gyakorlatilag nincs ellátva. Miután megtudták a
dolgozók, hogy hónapok óta nines utánuk fizetve a járulék, és a fizetés is akadozott, felmondtak, I fő
dolgozik még, mert O más ellátást is kap, és az mellett dolgozik.
Azért javaslom társulásban ellátni a házi segítségnyújtást, mert ameimyiben társulás látjuk el a
feladatot, akkor az ellátottak után több normatívát lehet lehívni, mint ha az önkormányzat látná el. I fó
gondozó maximum 9 személyt láthat el. 1 7 főt 2 fó főállású személlyel tudjuk ellátni. Előzetes
kalkulációk alapján társulásos formában a lehívható normatíva elegendő lesz a feladat ellátáshoz. Ha
önállóan látnánk el, akkor intézményt kellene létrehozni, és intézményvezetőre és egy alkalmazottra
lenne szükség. Nagyon sok adminisztrációval, jelentés kötelezettségekkel, pénzügyi, könyvelési
szempontból is plusz munkával járna. Ezért gondolkodtunk Úgy, bogy a meglévő Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás keretei között hozunk létre még egy intézményt, ami 4-5 településen látná el a
házi segítségnyújtást, és a szociális étkeztetést.
A mostani a társulásnak 11 település a tagja. Ez hasonlóan működik, mint a Jászsági Többcélú
Társulás volt. Egyszer már ezt kiépítettük, most kezdjük újra, és kisebb-nagyobb társulásokat hozunk
létre, meri finanszírozás szempontjából így a kedvezőbb a társulásoknak. Ha önállóan látná el az
önkormányzat, akkor valószínű, hogy önerőt kellene hozzátenni a normatívához. A
jogszabályváltozások miatt már nem lehet szakfeladaton ellátni egyes tevékenységeket, csak külön
intézményként, és külön kell könyvelni, bérszámfejtést végezni. Egyik oldalon megtakaríthatjuk az
intézményvezető bérét, de társulási formában 4 településnek lesz közös költség is, mert a könyvelési
feladatok okozzák a legtöbb munkát. 4 településnek lenne egy intézményvezetője, és a könyvelési
feladatok ellátásához is pénzügyileg hozzá kell járutni, ha Jászladány Onkormányzata elvállalja.
Fia társulási formában nem tudjuk ellátni a feladatot, akkor keresni kell egy szervezetet, vagy
önkormányzatot, - hasonlóan az eddigihez - aki átvállalja a feladat ellátását.
Javaslom a társulasban történő szociális étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra irányuló intézmény
létrehozását kezdeményezzük, és a micro társulásban vegyünk részt, és a társulás lássa el a szociális
étkeztetést és a hazi segítségnyújtási feladatot a településünkön. Van-e kérdés, vagy vélemény?
Joó-Kovács Balázs: Az átmeneti időszakra kerestünk lehetőséget a Munkaügyi Központnál, hogy
hogyan lehetne ellátni addig is feladatot, és kaptunk 85 00_os támogatottság mellett 3 fóre 2015. április
15. és augusztus 31-i időszakra.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen, és kérem, hogy szavazzunk.

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

19 201 5.(lll.30.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális
alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról

I. Jászboldogháza Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, bogy a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás 2015. július l-től önálló költségvetési szervként működő
szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményt alapítson.

II. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy az
önkormányzat szociális alapszolgáltatási ellátási kötelezettségének - szociális
étkeztetés ás a házi segítségnyújtás - 2015. július 1-től a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás által fenntartott, szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény
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útján kíván eleget tenni. Az Önkormányzat vállalja a szolgáltatás településére eső
pénzügyi hozzájárulásának teljesítését.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesülnek: 1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai,
2. Jászladányi Polgármesteri Hivatal Jászladány
3. JNSZM Kormányhivatal, Szolnok
4. Szűcs Lajos polgármester Helyben
5. Irattár Helyben

Szűcs Lajos: Láthatjuk, hogy az önkormányzatok feladatát nincs értelme elvenni, kiszervezni
(pld.iskola, stb.) az önkormányzattól. Átmeneti jelleggel működnek egy ideig, azután csődöt
mondanak. Ha baj van, meg kell oldani a problémát, akkor már mindenki azt várja, hogy oldja meg
azonnal az önkormányzat. Ez a reakció, pedig a magasabb normativából az önkormányzat is meg tudta
volna oldani a szociális ellátást, de az önkormányzat a feladat ellátásához csak kevés normatívát kap,
amiből nem megoldható. Nem tartom jónak, bogy az önkormányzaloktól kiszervezésre kerülnek a
központi támogatások.

7.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 2013. év végén pályázatot nyújtott be
és támogatást nyert a strandítirdő területén megépült többfunkciós tó kialakítására. Az egyesület a
Takarékszövetkezetnél hitelt vett fel a projekt megvalósítása érdekében, de a banki kamatok, és a
pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos költségek törlesztésére nem áll rendelkezésre a megfelelő
keretösszeg. Á pályázat sikeres megvalósításához 360.000,- Ft forrás igény szükséges. A beruházás
bruttó 100 0~ -os támogatással valósul meg. Javaslom az egyesület részére támogatásként/egyéb
jogcímen a megnevezett összeg átadását.

Á képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20 20l5.(ll1. 30.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza líjúságáért Közhasznú Egyesület vissza nem térítendő támogatásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a strandfürdő területén megépült
többfunkciós tó kialakításához a banki kamatok, és a pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos
költségek törlesztéséhez/egyéb jogcímen 360.000,- Ft., azaz Háromszázhatvanezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület részére a pályázat
sikeres megvalósításához.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a támogatást az egyesület Jász
Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla számára utalja át.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület Szöllősi Péter elnök
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Szűcs Lajos: A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési és könyvtári Intézmények számára pályázati
felhívást tett közzé, melynek keretén belül a helyi könyvtárunk felújítására szándékozunk pályázatot
benyújtani. A projekt végleges költségvetése Jelenleg kialakítás alatt áll. Megközelítőleg 1,6 1,8
mFt. bruttó költségvetés kialakítása várható. A pályázatból a könyvtár belső polcrendszerének teljes
cseréje tervezett, valamint 10 % költség informatikai infrastruktúra fejlesztésre költhető. melyet
Pappné Turóczi Henriettával egyeztettünk.
A pályázati önrész 10 %. melyet a költségvetésből biztosítani szükséges. Jó volna fejleszteni a
könyvtár in&astruktúrális adottságait. Javaslom a pályázat benyújtását, ás az önrész biztosítását.

A képviselőtestület 7 fójelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21 2015.(Ill. 30.) Képviselőtestületi Határozat
A könyvtár felújítására pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Alap Kistelepülések
könyviárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázat (Altéma száma: 3505 190)
kapcsán az alábbiakról döntött.

1. A pályázat benyújtását az önkormányzat kezdeményezi.
2. A pályázat összköltségvetése 1.887.500,- Ft. Önerő: (10 %) 188.750.- Ft., melyet saját
költségvetéséből biztosít az önkormányzat.
3. Támogatási intenzitás várhatóan 90 ~o . A beszerzés tartalmazza a könyvtári bútorzat polcrendszer
kiépítését, 1 db laptop, 1 db multifunkciós gép, és 10 db szék beszerzését.

A pályázat benyújtási határidő: 2015. április 01.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Szűcs Lajos: Jászsági ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatosan az írásos anyag mellékletét képezi
a projekt Jászboldogházán történő megvalósítás ütemezésére és a műszaki tartalomra vonatkozó
tájékoztató.
A Rákóczi utcában új vezeték került kiépítésre a Deák Ferenc utca és Vezér utca közötti szakaszon. A
munkálatoknak végzése kapcsán derült ki, hogy a Rákóczi utcán az Arany János utcától a Deák Ferenc
utcáig nem olyan csővezeték van lefektetve, mint ami a rajzokon, terveken szerepelt, csak egy vékony
I’ és 2’ cső váltja egymás. A vízműves szakemberek javasolják, hogy nagy szükség lenne a Rákóczi
utcán az Arany János utcától a Deák Ferenc utcáig tartó cseréjére, mert az Új szakasz, ami megépitésre
kerül, az nem látja el így a funkcióját. Szűk a metszet, nagyon kevés víz tud átfolyni rajta.
Felmérettem, hogy ennek a munkálatnak mennyi volna a költsége. Ez 340.000,- Ft áfa
anyagköltségbe kerülne ± a munkadij, ami nem kevés, fóldmunka, csőszerelés, stb. összesen
kb. 1.000.000,- Ft-ba kerülne. Sajnos a költségvetésből ezt nem tudjuk finanszírozni. Véleményem,
hogy csinálják meg a kivitelezők azt, ami a pályázatban volt, majd a későbbiekben pályázunk erre is,
mert Idővel az egész ivóvíz hálózat cseréjére szükség lesz. Ha lesz rá pályázat, akkor kerüljön sor a
cseréjére, de önerőből ezt nem tudjuk elvégezni. Van-e kérdés, javaslat, hozzászólás?
Javaslat, hozzászólás nem volt.

Szűcs Laios: Alpolgármester úr segítségét kértem, hogy vizsgáljuk felül a település közvilágításának
helyzetét. Körbejártuk, hogy hol vannak problémás szakaszok. Egyedül a Széchenyi utca első szakasza
problémás, mert a kamera alatti terület sincs megvilágítva. A Rákóczi Széchenyi utcasarkon a
raktárépületek előtt van egy karó, melyen lámpatest van, a következő lámpatest a Széchenyi utca 12.
Liszt Ferenc utca sarkán van. Igy a Széchenyi u. 6. elé kértünk árajánlatot a szolgáltatótól. Ezért
árajánlat kéréssel megkerestük meg az EH-SZER Energetikai és Távközlési 1-lálózatépítő és Szerelő
Kft-t, hogy Jászboldogháza közigazgatási területén közvilágítás kiépítésére, bővítésére két esetre
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vonatkozóan. Lámpatest áthelyezésre nem láttunk esélyt, mert nines olyan felesleges hely ahonnan
eltudnánk hozatni.
A Széchenyi utca 6. előtti tartószerkezetre, lámpatest felszerelésére I db 36 W kompakt Altra 2
felszerelése, lámpakarral az árajánlatuk 92.000,- Ft+áfa.
Továbbá megkerestek a Vezér utca részéről, hogy a Vezér utca végén Szűcs Gergely tanyájának a
bekötő útjához kérnék egy lámpa felszerelését. Ez már külterületen van. Addig vannak
villanyoszlopok elhelyezve. A belterületi határ a tanya előtt található. 3 oszlop közé vezeték
felszerelésére is szükség volna.

A Vezér utca végén, közvilágítás bővítése: I db 36 W kompakt Altra 2 lámpatest és lámpakar
felszerelése: 92.000,- Ft+áfa, 150 fm közvilágítási vezetők kiépítése: 71.000,- Ft+áfa, és
feszültségmentesítés 55.000,- Ft+áfa. Ez mindösszesen: 30.000,- Ft+áfa. lenne.
Véleményem szerint, ha magánszemély részéről van hozzájárulás, csak akkor lehet elvégeztetni, mert
a lakosságot nem érinti. Várjuk a visszajelzést ezzel kapcsolatosan.
Ezeket tájékoztatásképpen kívántam elmondani.

Szűcs Lajos: Tájékoztatásul megkaptuk az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 1 1-én megtartott ülésén hozott határozatot, melyben a Társulási
Tanács kezdeményezte 2015. július 1. napjával az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás megszüntetését, mely társulásban az óvodánk működik. Jászalsószentgyörgy Községi
Onkormányzata kezdeményezte a társulás megszüntetését, mert sok adminisztratív munkával, és
ezáltal költséggel jár a társulás működtetése és fenntartása.
Az anyag tartalmazza a társulás 2014. évi költségvetését is. Most a két önkormányzatának kell
dönteni, hogy egyetértünk a társu!ás megszűntetésével, és önálló intézményt hozunk létre 2015. július
1-től a Jászboldogházai Mesevár Ovoda működtetésére.
Az elmúlt hónapokban ..szögletesen~ megvizsgáltuk az óvodának a kötelezően ellátandó feladatait.
Megvizsgáltuk hogy az önkormányzat hány gyermeknek köteles az óvodai ellátást biztosítani?, Ez
alapján vizsgáltuk, hogy jelenleg milyen intézményt kell létre hoznunk, és hogyan tudjuk a következő
években működtetni? A gyermeklétszám amit az óvodának el kell látnia, az nagyon azon a hátáron
mozog, hogy egy vagy két csoportot vagyunk kötelesek működtetni. Figyelembe kell azt is venni,
hogy mindig vannak olyan gyermekek is, akik valamilyen szempontból sérültek, és különleges ellátást
igényelnek. Ezen gyermekekre szakorvosi vélemény alapján rendkívüli ellátást kell biztosítani, és
dupla normatívát lehet igényelni. Ezt is figyelembe véve látható, hogy 30 fát meghaladja jelenleg is, és
az elkövetkezendő években is a gyermeklétszám. Ha pedig a 30 főt meghaladja, akkor nem lehet ennyi
gyermeket egy csoportban ellátni. Ezért továbbra is kettő csoportot kell működtetni az óvodában. Ezjó
hír azon dolgozók számára, nincs szükségjelenleg létszám leépítésre. Önálló intézményként működő
óvodában 4 óvónő és két dajka továbbra is foglalkoztatható. Mivel gyermeklétszámra kapjuk a
finanszírozásra, ezért 30-32 gyermekre annyi finanszírozást kapunk, hogy 5-6 millió hiány van éves
szinten, mint amennyi szükséges a működtetéshez. Reméljük, hogy most ezt a kieső összeget
működési kiegészítő támogatásként megkapjuk majd a Belügyminisztériumtól. Ennyivel kevesebb a
normatíva, mint amennyi szükséges a működtetéshez. Ezt figyelembe kelt venni, és ezek fiiggvényébe
kell megszervezni a feladatok ellátását. Azt sem zárhatjuk ki teljes egészében, hogy az elkövetkezendő
években mégis szükség lesz csoport összevonásra, vagy ehhez kapcsolódóan létszámleépítésre, mert
29 gyermekre ugyanannyi normatívát kapunk, ha egy csoportban vannak, de a bérköltség csak a fele
lenne, mert 2 óvónővel, és egy dajkával kevesebbet kellene fizetnünk. 2004. évben is döntetünic
kellett arról, bogy 3 csoportból 2 csoportot működtetünk. Ha szükség lesz rá, akkor most is meg kelt
tenni a csoportösszevonást. Arra törekszünk, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, hogy minél
jobb körülmények között működjön továbbra is az óvoda. Létkérdés, hogy első osztályt tudjuk
indítani. Nem zárom ki annak a lehetőségét, és fel kell készülni arra, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz
meg a 14 76, hogy első osztályt indítsunk. Ha bejáró gyermek nem lennének, már nem működne itt igy
az iskola, ahogyan működik. Arra kell törekednünk, hogy ez minél tovább Így is maradjon, és ezért
mindent meg kell tennünk. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Van-e vélemény, kérdés,
hozzászólás?

Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt.



Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a társulást 2013. június 30-ával szüntessük meg, és 2015. július 1-WI az
önkormányzat a Mesevár Ovodát önalló intézményként működtesse tovább.

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

22 20l5.(lII. 30.) Képviselőtestületi Határozat
Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulás

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Alsó-jászsági Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának kezdeményezését, és a Képviselőtestület hozzájárul
a társulás 2015. június 30-aj hatállyal történő megszünteteséhez.

Jászboldogháza Község Önkormányzata 2015. július 1-től önálló intézményként, az önkormányzat
fenntartásába kívánja működtetni a Mesevár Ovodát.

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán Jegyzőt, bogy a fenntartó-váltással kapcsolatban
gondoskodjon a Mesevár Ovoda alapítói okiratának elkészitéséről, MAK adatlapok beküldéséről, és az
OM azonosító igényléséről, illetve a KIR feltöltéséről.

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Községi Onkormányzat Jászalsószentgyörgy Szarvák Imre polgármester

A döntés után véleményeztetési eljárást kell majd lefolytatni az óvodai szülői munkaközösséggel. A
végső döntést 2015. május 30-ig meg kell hozni.
Az átszervezést, ha Jól végezzük, akkor ebből a változásból nem sokat vesznek észre a szülők, és az
óvodai dolgozók. A legnehezebb feladat majd az önkormányzat dolgozóira hárul az intézmény
pénzügyi adminisztrációs feladatával.

Van-e a Tisztelt Képviselőknek közérdekű bejelentése, egyéb kérdése?
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület beszerezte a Lada Niva teremjárót. Köszönöm szépen az
önkormányzat támogatását, és külön köszönöm Dr. Pap Béla alpolgármester úrnak, hogy személyes
pénzügyi támogatásával és szervezésével ezt elérhettük.

Szűcs Lajos: Örülünk, hogy új mikrobusz járműveI és most a terepjáró autóval gyarapodott az
egyesület. Ez az autó a település közbiztonságát szolgálja, és minden lakosnak az életminőségéhez
járul hozzá. Köszönöm a Polgárőr Egyesület együttműködését.

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

(Dr. Dinai Zoltá )
jegyző

(Szűcs Lajos)
polgármester
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Tiszielettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2015. március 30-án, hétfón délután 15,15 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Közsézháza Tanácskozó terme

Nyílt ülés
Javasolt napirendi pont:

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

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

4. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Körei-Nagy József alezredes Jászberényi Rendőr-kapitányságvezető Írásban,
szóban

5. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - Írásban, szóban

6. Előterjesztés a házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - Írásban, szóban

7. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
- Előterjesztés pályázatok önkormányzati támogatására
- Jászsági ivóvízminőség-javító projekt összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás
üzemezése Jászboldogháza településen.

Jászboldogháza, 2015. március 25.

4!
Szűcs Lajos

polgármester
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A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA

A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik
a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK), valamint a felügyelete alá tartozó
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP). A szervezet sikeresen teljesítette a
2014. évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő
feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosság élet- és
vagyonbiztonságának védelmét.
A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és
normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi
területe lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 83.500 állampolgárral. A
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság működési területe a Jászság 16 települése
(kivétel Jászszentandrás, Jászivány).
A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a
helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz
kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek
célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések
alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető
eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

A beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való
együttműködése megfelelő.
Jó kapcsolat áll fent a főbb társzervekkel - Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberényi
Mentőállomás -‚ valamint az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, járási
hivatalokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi
és megyei fenntartású intézményekkel, vízügyi szervekkel, népegészségügyi hivatallal,
földhivatallal a kapcsolattartatás és együttes munkavégzés folyamatos. A Jászberényi HTP
együttműködési megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és Jászárokszállási Onkormányzati
Tűzoltóparancsnoksággal (ÖTP), valamint a műveleti területéhez tartozó önkéntes tűzoltó
egyesületekkel.



Tűzoltós, műszaki mentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a
megfelelő képesítéssel, rendelkező állománnyal. bevizsgált tűzoltó technikai felszereléssel
lettek végrehajtva. Indokolt esetben bevonásra kerültek a társszervek, a beavatkozások
szakszerű és hatékony felszámolásához. A 2014. év átlagosnak mondható a beavatkozások
tükrében. A működési területünkön hivatásos tűzoltóság 350, önkormányzati tűzoltóságok
186 esetben avatkoztak be.
A vizsgált időszakban kettő kiemelkedő esemény (111-as és IV-es kiemelt riasztási fokozat)
volt, mely nagyobb erők eszközök bevonását tette szükségessé.
A beavatkozásokat a Jászságban működő két önkormányzati tűzoltóparancsnokságok
elsődleges működési körzetükön belül az esetek túbyomó részében önállóan, de szakmai
indokok alapján a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával végezték.
Az Electrolux Lehel Kü-nél alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik.
Jelentős az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, 11 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást (II-es és 111-as kategória) Jászberényi és Gyöngyösi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzolt6 Egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra a Kirendeltség illetékességi területén lévő egyesületek
pályáztak. A megpályázott szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat, üzemeltetési
költségek pozitív elbírálásban részesültek.
Az elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek bővítése érdekében a 2014-es év vizsgált
időszakában helyismereti gyakorlat 39, szituációs begyakorló gyakorlat 45, ellenőrző
gyakorlat 13 került megtartásra különböző helyszíneken.

A tűzoltás, műszaki mentésben részt vevő gépjárműveink életkorát tekintve 3 gépjármű
közelít, vagy meghaladja a húsz éves kort, így a karbantartási javítási költségeik évről évre
növekszik. További három gépjármű 10 év körüli, az idősebb gépjárműveken teljes felújítást
végeztek el. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai eszközellátottsága az
alaprendeltetésnek megfelelőnek mondható. A vonuló szereken elhelyezett szakmai eszközök,
berendezések állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos.

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását
követően megfelelő szinten biztosítja a hivatali és készenléti szolgálat elhelyezését.

Nagyszabású tűzoltónap került megrendezésre 2014. szeptember 14-én Jászberényben,
bemutatót tartottunk a Jászok Világtalálkozóján Jászapátin, valamint a Jászság kiemelt
rendezvényein, meghívás alapján megjelentünk. A rendezvényeknek köszönhetően a Jászság
több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről szervezetünk tevékenységét. Ezen irányú
munkánk iránti érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik, a jövő évi
célkitűzéseink között kiemelt helyen szerepel a lakosságfelkészítés.

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2014. évben is megrendezésre
került Jászárokszálláson. A versenyen 27 csapat vett részt 11 településről.



Polgári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó
települések vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának
felülvizsgálatát az ide vonatkozó kormányrendelet szerint meghatározott veszélyeztető
hatások (villámárvíz, valamint a helyi vízkár) figyelembevételével elvégezte. A kockázati
típusok további elemzését, értékelését követően a települések besorolásában 18 település
közül 17 település „II” és 1 település a „III” katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.
Az osztályba sorolás módosítására a települések polgármesterei 2014. évben nem tettek
javaslatot.

A polgári védelmi szakterület kiemelt feladataként kezelte 2014. évben a természeti,
civilizációs, valamint e~yéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítására kidolgozott
tervek felülvizsgálatát. Attekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is.
A befogadásra kijelölt intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai
iránymutatásával és segítségével megkezdődött. A tervek megfelelő adattartalommal 18
település 73 intézményére vonatkozóan elkészültek. A befogadó helyek, valamint befogadási
tervek ellenőrzését a szakterület folyamatosan végzi a Jászberényi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete bevonásával, supervisori ellenőrzés keretében.

A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári
védelmi szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek
szakmai irányításunkkal. Jelenleg az illetékességi területén megalakított 18 települési polgári
védelmi szervezet, a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) komplex csoport,
valamint a járási mentőszervezetek összesített létszáma 2143 tó.

Az illetékességi területhez tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az
anyagi javak védelme érdekében az Onkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek,
valamint egyéb civil szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. Az Apáti
Járás Önkéntes Mentőcsoport 47 tó részvételével, a Berény Járás Onkéntes Mentőcsoport 35
fövel alakult meg. Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-
én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Az ipari baleset megelőzése, az üzem területén dolgozók, továbbá a város lakosságának
védelme érdekében Jászberény Város polgármestere számára az Electrolux Lehel KR.
telephelyén 39 f6s munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására tettünk javaslatot.
A szervezet megalakítási terve jóváhagyásra került. A polgári védelmi szervezetek alap- és
szakkiképzése a 2014. évben 15 településen került végrehajtásra, továbbá felkészítésre került
az Electrolux Lehel KR. telephelyén megalakított munkahelyi polgári védelmi szervezet is.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt feladatként kezelte a beszámoló
időszakában az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. Ezen tevékenység az ifjúsági
verseny, valamint arra történő felkészülés során, valamint a tanulóifjúság rendszeres
veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben
nyitva áll a diákok és gyermekek előtt, s eimek eredményeképpen a tárgyidőszakban 14
alkalommal, több mint 392 fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.



2014. szeptemberében Jászberény Város főterén egy nagyszabású tűzoltó nap keretein belül
ismerkedhettetek meg az érdeklődők a munkánkkal.
Oktatásokat tartottunk több alkalommal a szakirányú képzést folytató Jászberényi Katolikus
Altalános Iskola és Középiskola Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézmény diákjai részére rendészeti versenyre való felkészülésük keretében.
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a
pedagógusok. a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben.

Kirendeltségünk havi 5 alkalommal tart felkészítő foglalkozásokat a közösségi szolgálatra
jelentkezett diákok számára. A beszámoló időszakában 166 tanuló teljesített közösségi
szolgálatot kirendeltségünknél, illetve az illetékességi területünkön működő Önkéntes Tűzoltó
Egyesülteknél.
A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos az illetékességi területhez tartozó
településeken és kockázati helyszíneken.

A Jászberényi Járás területén tevékenykedő katasztrófavédelmi megbízott a lakossággal való
kapcsolattartásának egyik módja a 2014. évben bevezetett fogadóóra, melyet Jászberényi
Járásban minden hónap első keddjén 14-16 óra között a Jászberényi Tűzoltólaktanya
épületében tart.

A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás folyamatos,
megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok,
adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi
megbízottak esetenként ellenőrzés alá vonják a települési referenseket, megállapításaikat
felügyeleti naplóban rögzítik. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség negyedévente
értekezletet tart a közbiztonsági referensek részére.

A Jászság-i területhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának
felülvizsgálata a jogszabályban foglalt határidő betartásával végrehajtásra került. A
felülvizsgálat dokumentálása a tervekben megtörtént. Az osztályba sorolás módosítására a
települések polgármesterei nem tettek javaslatot.

Iparbiztonsázi szakterület

A kirendeltség által ellátott iparbiztonsági feladatok: a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, valamint a kritikusin&astruktúra-védelem.
A kirendeltség 2014. év végéig összesen 43 ADR közúti ellenőrzést tartott. Részt vettünk 4 db
több megyét is érintő közúti ellenőrzésen, valamint a veszélyes áruszállítási szokások
feltérképezésére tartottunk hajnali és 24 órás ellenőrzést is.
Az ellenőrzések során 458 közúti jármű, ebből 81 ADR hatálya alá tartozó jármű lett
ellenőrzés alá vonva. A Kirendeltség illetékességi területén rendező pályaudvar nem található,
csak egy helyen lehet vasúti telephelyi ellenőrzést lefolytatni. A fentiek alapján a menetben
lévő vasúti szerelvények ellenőrzése nem megoldott, ezért a szajoli Mol bázistelepen és a
szolnoki BlUE Holding telephelyén tartottunk vasúti és vasúti telephelyi ellenőrzéseket, mely
2014-ben összesen 8 db. volt (6 vasúti és 2 telephelyi). A vasúti ellenőrzéseken 113 db RID
hatálya alá tartozó vasúti jármű került ellenőrzésre. 2014. évben 33. darab ADR telephelyi
ellenőrzést tartottunk.



A kirendeltség illetékességi területén található veszélyes üzemek száma eggyel gyarapodott.
A 2014. évben bejelentkezett 1 telephelyből 1 került ellenőrzésre, mely üzenmél Súlyos
Káresemény Elhárítási Terv (SK.ET) készítése került meghatározásra (Jász-Plasztik KfL,
akkumulátor üzem, Jászberény).

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

2014-ben havonta 2 alkalommal végeztünk a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél
üzemazonosítási eljárást, tavaly ez 25 esetet jelentett összesen. Az üzemazonosítások során
megállapítottuk, hogy a gazdasági társaságok jogkövető magatartást folytatnak, mert a
telephelyeken jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége egy esetben sem haladta meg az alsó
küszöbérték negyedét.

A települések hulladékszállitására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó
adatokat felmértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos volt. A
2014. évben lejáró szerződések újrakötésre kerültek. A szükségellátásra vonatkozó terveket
módosítani nem kellett. Ideiglenes kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sor.
A hulladékszállítás folyamatosságát 19 esetben ellenőriztük le.

Tavaly 2 településen keletkezett a szélsőséges időjárás miatt rövidebb áramszünet, mely a
települések és a lakosság egy részét érintette. 2014. március 15-én Jászjákóhalma területén
okozott rövidebb áramszünetet egy zivatart kísérő villámcsapás. 2014. december 01-én a jeges
eső Alattyán településen okozott fennakadást, melynek elhárítása már több napot vett igénybe,
addig az áramszolgáltató áramfejlesztővel biztosította a villamos energiát. Ennek ellenére nem
volt szükség a kritikus in&astruktúra működési zavarai miatti intézkedésre, a lakosság
zavartalan ellátása érdekében történő egyéb beavatkozásra.

Hatósági tevékenység

A katasztrófavédekni hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll — az
egységes iparbiztonsági, a tűzvédelmi és a polgári védelmi szakterületek is alkalmazzák a
hatósági eljárási jog teljes eszköztárát a veszélyhelyzetek megelőzése, valamint azok
kockázatának lehető legkisebbre csökkentése érdekében. A megelőzési-hatósági tevékenység
kiemelt szerepét mutatja, hogy az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok új hatósági
hatásköröket biztosítanak, ilyen a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználó berendezések
műszaki- biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások lefolytatása, vagy a vízügyi
jogkörök. Ezeken túl a supervisori tevékenység, a tűzvizsgálatok, a nagy létszámú szabadtéri
rendezvények engedélyezése és ellenőrzése, a működési engedélyezési, a kereskedelmi és
ipari tevékenységek bejelentését követő eljárások, a közérdekű bejelentések és panaszügyek
kivizsgálása, piacfelügyeleti jogkör ellátásából adódó hatósági ügyek száma összességében a
tavalyi évhez mérten sokszorosára emelkedett. Jelentős munkát jelentenek a szabadtéri tüzek
megelőzésével kapcsolatos eljárások, valamint a kéménytűz és CO mérgezésekkel összefüggő
hatósági eljárások lefolytatása.

A hatósági munka másik területe a szakhatósági tevékenység, mely a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén lévő folyamatosan fejlődő és bővülő ipari
közegnek köszönhetően 2014. évben is kiemelt feladatot adott a szakterületnek.



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

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
eredményesen teljesítette feladatait A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélykelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő’ tú’zeset,
iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem
volt szükség. A beszámolt idó’szakban a szakmai munka folyamatosan növekedett, azonban
kiegyensúlyozottabb municakörülmények, az eddigi hasznos tapasztalatok birtokában azok
végrehajtása megtörtént

Jászberény, 2014. február 10.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó százados
tűzoltóparanesnok



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 «í. A szervezet
felkészítésére 2014. április 25-én került sor, valamint 2014. március 6-án riasztási gyakorlat
került elrendelésre.

Vis major
A tárgyi időszakban a település vis major igényt nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
A Berény Járás Onkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 6
fá tagja a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-én
végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

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

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 14 db
létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból jelentősek.

Kapcsolattartás ..

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

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika
2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban

Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása
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Jelentem a Kirendeltség Vezető Úrnak. hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
szakmai felügyelete és irányítása alá tartozó Jászboldogháza Község Onkéntes Tűzoltó
Egyesület 2014. évi értékelését a 3 2013. BM OKF Főigazgatói utasítás alapján elkészítette.
Az alábbiakban részletezett értékelő alapján az egyesület tevékenységét

„MEGFELELŐRE”

értékelem.

A Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a 2014. év során végzett szakmai
tevékenysége az alábbi szempontok alapján került értékelésre:

Képzésük:

Az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszeren belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Tűzoltóparancsnokság által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt, ahol
életszerű szituációkban a tűzoltási, műszaki mentési szakfeladatokat gyakorolják.
Az önkéntes egyesület tagjai 2014. év folyamán kettő alkalommal vettek részt szakmai
értekezleten.

Szakfeladata:

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
illetékességi területén belül végzi tevékenységét.
A Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület a 2013. évben 4 esetben avatkozott be
káresetekiél a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság irányításával. A beavatkozások
során a felszámolásban résztvevők részéről személyi sérülés nem történt. A
szakfelszerelésekben káresetekkel összet~ggésben sérülés nem történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása és felügyelete mellett

tűzoltási, Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai irányítása mellett
iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban vehetnek részt.

Felügyeletük, ellenó’rzésük:

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



Együttműködési Megállapodás:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az együttműködési megállapodást felülvizsgálta, majd újra megkötötte. A
megállapodásban az ÖTE vállalta, a Jászboldogháza település illetékességi területén történő
káresetekhez a vonulást.
A Jászboldogháza Onkéntes Tűzoltó Egyesület karbantartott felszerelésekkel és
gépjárműfecskendővel rendelkezik. A gépjárműfecskendő megkülönböztető jelzés
használatára jogosító engedéllyel nem rendelkezik, ezért káresethez történő vonulás
alkalmával nem megengedett annak használata. Az egyesületi tagok rendelkeznek az előírt
képesítésekkel.

Pályázat:

A Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendszeresen részt vesz a kiírt pályázatokon.
A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által szakfelszerelésekre, gépjármű-fecskendő
felújításra és képzésre 2014-ben meghirdetett pályázaton, eredményesen vettek részt.
A sikeres pályázat alapján az alábbi szakfelszereléseket vehettek át:
Védőeszköz 39.878 Ft értékben

1 pár tűzoltó védőcsizma
Tűzoltó technikai eszköz 196.994 Ft értékben

5 db “C’ nyomótömlő
1 db puttonyfecskendő (háti)
1 db mentőkötél (30 m)

Üzemeltetési költség
a) Közüzemi díjakra, kommunikációs költségre 25.000 Ft
f3) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjaira 40.000 Ft

x) Gépjármű, tűzoltó technika alkatrész, tartozék költségére 300.000 Ft
3) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat költségére 96.000 Ft

Éves, minősítőgyakorlat:

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

Jászberény, 2015. január 30.



Jászberényi HTP vonulási adatai
2012.-2013.-2014.

2012 2013 2014

350

686

Tűzeset Műszaki mentés Szándékosan Utólagos jelzés Téves jelzés Összes vonulás
megtévesztő jelzés
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Jászboldogháza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről

2014.



BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. ~ (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye nyugati. a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytől
kb. 15 km-re, délre fekszik. Szomszédos települések:Jánoshida (kb. S kin), Tápiógyörgye (kb.
8km~

Vasúton a MÁV 82-es számú. Hatvan—Szolnok közötti vülatnosított vonalán érhető el.
VasútáHomása a Jászboldo2háza—Jánoshida nevet viseli. Közúton a 32-cs főútról Jánoshida
felől érhető cl, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton, amit lmrédy útnak
hívnak. mert Imrédy Béla építtette. Megközelfthetö még a Tápiószele (311-es fóút) -

Tápiógyörgye—Jászboldogháza közötti úton is. Területe: 55, 31 km2. Belterülete: 157 ha.
Állandó népessége 1752 Fő (KS)-! 2011.)

A beszámolót a Jász-Nagyktm-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2014.
február 07-én közölt Országos Rendőr-fiíkapitáiiysági szempontrendszer szerint készítettem
el.

2014. évre kitűzött célok:

I) A 2014. évi országgyűlési képviselő választással. az Európai Parlament tagjainak
választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatok végrehajtása.
a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.

2) Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös ügyeleinmel az
itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes
fel lépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság szubjektív
biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok
maradéktalan és eredményes végrehajtása.

3) Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozás
eredményesség növelése.

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



BŰNÜGYI RELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján

Re~isztráIt büncselekménvek alakulása

Regisztrált bűncselekmények száma Sászboldogháza településen

23

25

a
2013. óv 2014. óv

forrás:ENYOBS

A rcEisztrált büncselekmén’ ek 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
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Jászboldogháza lakossága 2013-ban 1711 fő ( KSFI 2013.01.01.) 2014-ben 1675 tó ( KSH
2014. 01. 01.)

A regisztrák bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 201 3-ban 935. míg 20 14-ben
1313 volt.

A kiemelt bűncselekmények közül emberölést. annak kísérletét, halált okozó testi sértést.
önbíráskodást, embercsempészést. rablást, kifosztást. nem regisztráltak sem 201 3-ban. sem
2014-ben.

Lopások és lakásbetörések számának alakulása

S

7

6

5 2013. óv
4 2014. óv
3

2

1

Lopás . lakásbetörés

A 2013-ban a regisztrált lopások számában 125 %-os növekedés következett be, és a
lakásbetörések száma 2-re növekedett.

Közterületen elkövetett repisztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett bűncsclekmények száma a 2013. évi 3-ról 2014-ben 8-ra
növekedett.

Közterületen elkövetett bűncselekmények
8

forrás:ENYÜBS



Garázdasá2, testi sértés. ron2álás bűncselekmények számának alakulása

2013 2014
Testi sértés 2 0

- súlyos 2 0
Garázdaság O O
Rongálás O O

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2013. és 2014. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, az elkövetett garázdaságok száma szintén 0, tehát ezeken a területeken
változás nem tapasztalható. A súlyos testi sértések száma 2-ről O-ra csökkent.

BCNÜLDŐZŐI WJNIU ÉRTÉKELÉSE

1 nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját és az egyes kiemelten kezek
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
mellékletben foglaltam Össze.

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

A tulajdon elleni szabálysértések (értékbatár 2012. április 15-től: 50 000 Ft.) száma a
Jászberényi Rendőrkapitányság metékességi területén 2013-ban 834 volt, 2014-ben ez
700 esetre csökkent.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

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

Jászboldogháza területén 2014-ben 2 közlekedési baleset történt amely egy esetben S napon
belül gyógyuló sérüléssel járt. egy esetben anyagi kárral járó baleset történt.

Baleseti okok

A fenti két eseménynél a kanyarodás szabályait sértette meg a jármű vezetője.
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RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre ajövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektí’ biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve
alapján. a Jászság területén található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági
megerősítése érdekében új útirányterveket dolgoztunk ici a jászsági települések — köztük
.Jás:boidogháza — ellenőrzésére. Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte.
pihenőnapj a esetén. Úgynevezett gurulószolgálatot terveztünk és haj tottunk végre a
településen. amely azt jelenti, hogy két lé körzeti megbízott minimum két órában
járőrszolgálatot látott el, biztosítva a rendőri jelenlét folyamatosságát.

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

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente 1-1 alkalommal ellenőrzéseket
fogariatosítotflmk, továbbá hetente I alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására.

Ezen ellenőrzésekbe bevontuk a felső jászsági körzeti megbízotti csoportot, tehermentesitve a
helyi körzeti megbízottat és ezzel is fokozva a településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések

A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi teriiletén kifejtett tevékenységének főbb
mutatói:

2013. év 2014. év

Közterületre vezényelt 2344 2489
létszám (fő)

Közterületre vezényelt 18072 23839
óraszám

Bilincs használat «ő) 138 213

Előállí(ás (db) 100 140

Elfogás (db) 36 48

Elővezetés (db) 134 274

Helyszíni bírság (db összeg) 255 fől 329 fől

4276000Ft 6034000Ft

6
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Szabálysértési feljelentés (db) 121 83

Tulajdon elleni szabs~(db) 82 68

Bevont okmányok (db) 1 7

Ittas vezető (fő) 6 1

Bűnügyi int (db) 475 331

Általános ügyirat (db) 1142 1541

A Gyülekezésről szóló 1989. évi 111. Tv. hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a
településen.

Jászboldogháza községre önálló kőrzetleirás ás útirányterv készült, annak érdekében, hogy a
más szervezeti egységektől érkező rendőrök könnyebben láthassák cl szolgálatukat.

A Jászság az illegális migrációval nem érintett. így Jászboldogháza település sem. azonban
jelenlétét teljesen kizárni nem lehet, ezért a Járőrszolgálati Alosztály ás a Körzeti Megbízotti
Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. mélységi
ellenőrzésekben. ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunic meg.

A községnek 2013. 01. 01. napjától stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos
településen lakik. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kötelező távoHétein túl
(oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzés, stb.), szolgálati idejét teljesen a
településen töltse, irányítsa az oda vezényelt más rendőri erőket, ismertesse meg velük a
község jellemzőit, bűnügyi helyzetét. segítve ezzel az önálló szolgálat ellátásukat, a
településen lakók érdekében.

BÚN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bűnme~előzés

201 3-ban a Kapitányságvezető személyében történt változást követően áttekintésre került a
bűnmegelőzési szakterületen végzett eddigi tevékenység. Az eddigi folyamatokat elemezve a
kapitányságvezető által megszabott &ányvonalaknak megfelelően, abba illeszkedő Új
ötleteket, elképzeléseket dolgoztunk Id. 2014-ben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek
és ifjúságvédelemre, valamint az időskorúak áldozattá válásának elkerülésére irányuló
programokra, előadásokra. A fenti tárgykörökben készített propaganda és egyéb felvilágosító
kiadványokat Jászboldogháza településre is eljuttattuk, ahol a körzeti megbízott és az oda
vezényelt más rendőri erők részt vettek ezek terjesztésében.

A hideg idő beköszöntével, figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő
embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket, hogy kihűlés ne következzen be.
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A Jászberényi Rendőrkapitányság egyik Új bűnmegelőzési projektjébe a Megelőzési és
Tanácsadási Konferencia III. 8. állomásaként Szomszédok Egymásért Mozgalomba 2014.
október 05-én kapcsolódott be a település a Polgárőrség szervezésében és az Önkormányzat
támogatásával. Az elmúlt évben 37 család csatlakozott a Jászsági bűnmegelőzési programhoz.

Bünmegelőzési eladás került megszervezésre Alattyán, Jánoshida és Jászboldogháza
települések vonatkozásában összevontan 2014. november 19-én 18.00-19.00 óra közötti
időben Jánoshidán a Közösségi Házban, a településen működő üzletek. kereskedések, boltok
tulajdonosai, illetve a lakosság részére vagyonvédelmi eljárásokról, távfelügyeleti rendszerek
előnyeiről.

Kapitányságunkon az előző évben készített szórolapjainkat sokszorositottunk, melyeken
főként a lopások, betöréses lopások megelőzésére hivtuk fel a lakosság figyelmét, kiemelten a
Halottak Napja- Mindenszentek megemlékezések és a Karácsonyi adventi ünnepek
alkalmával. Ezen szórólapokat e-mailben a 18 település 20 potgárőr egyesülete is megkapta,
melyeket helyileg sokszorosítottak és szolgálataik során terjesztettek a lakosság körében. A
Járási Konzultációs Fórumok. Konzultációs Fórumok. Lakossági Fórumok és a SZEM
mozgalmak beinditására szervezet rendezvényeken szórólapot juttatunk el a lakossághoz,
mely főként az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzésével kapcsolatos
hasznos informáci6kat tartalmazta.

Kapitányságunk új bűnmegelőzési stratégiájának köszönhetően az áldozattá válás
megelőzésére folyamatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Kiemelten fontos, hogy a
lakosságnak egyre szélesebb körben, egyre több ismerete legyen a rájuk leselkedő veszélyek
felismerése, megelőzése terén, ez által a sértetti közrehatás csökkenthető.
Fontos rávilágítan’mk, hogy szemléletváltásra van szükség a lakosság körében. A beindított új
megelőzi stratégiánknak köszönhetően az eltelt időszakban tapasztalható, hogy a Jászság
területén a~ eredményesebb bünmegelőzéshez, felderítéshez szükséges lakossági
szemléletváltás elindult. A lakosság figyelmét továbbra is rá kell irányítammk. bogy a maga
szintjén mindenkinek van feladata az áldozattá válás elkerülésében. Ki kell használnunk
minden alkalmat a lakosok tájékoztatására, ezért a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a
lakosság által gyakran látogatott helyekre is - mint például orvosi rendelő’ postahivatal.
önkormányzat. boltok - figyelemfelhívó kiadványokat elhelyezni. A lakosság figyelmét rá kell
irányítanunk. hogy a sértetti közrehatás nagyban befolyásolja a jogsértő cselekmények
bekövetkezését vagy e.lmaradását.

2014. június 13-án a Jászboldogházi Általános Iskola tartott Gyermeknapot, ahol kerékpáros
ügyességi pályán mérhették Össze tudásukat az iskola tanulói.

2014. október 05-én az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények és azok megelőzésének
lehetőségeiről előadás került megtartásra.
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Országos szinten új drog-prevenciós program indult 2014. őszén, ennek keretében csatolt
munkakörben Drog-prevenciós tanácsadói feladatokat lát el a Jászság Összes általános és
középiskolájában (32 intézmény) a nib. megelőzési és értékelő előadó, erről az iskolák Írásban
értesültek kéthetente (páros héten) telefonos ügyeletet, minden hónap elsó péntekén
fogadóórát tart a drog-prevenciós tanácsadó. Cél, hogy a tanév végéig minden iskolában, így
Jászboldo~házán is a nevelőtestület és a szülők számára tájékoztató előadás kerülön
megtartásra a témakörben.

2014. december hónapban a JNSZ MRFK Jászberény Rk., a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanácshoz pályázatot nyújtott be a külterületek, tanyás részek biztonságának erősítése
céljából. A projektbe Jászboldogháza, Jászágó, Jászfényszaru és Jászszentandrás került
bevonásra. mely településeken előzetesen együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi
Polgárőr Egyesületekkel. A pályázat nyert, megvalósítására 2015. május 15-ig van határidő.
Ennek keretében a településeken több lakossági fórum, képzés és konferencia kerül
megtartásra bűn-és baleset-megelőzési tárgykörökben, továbbá kerékpár nyilvántartó rendszer
fejlesztésére, Szomszédok Egymásért Mozgalom szélesítésére kerül sor.

Baleset-nie2előzési tevékenvsé~

A gyalogosok és kerékpárosok védekne, illetve a balestek számának csökkentése érdekében, a
helyi körzeti megbízott és a településre vezényelt rendőri egységek folyamatosan ellenőrzik a
közúti közlekedési jelzőtáblák meglétét, azok állapotát, a közlekedésben részt vevő járművek,
kerékpárok műszaki alkalmasságát. Terjesztik az ezzel kapcsolatos felvilágosító
kiadványokat. Rendszeresen végeztünk sebességellenőrzést a település-bel és külterületén.

Az Iskola Rendőre Pro&am értékelése

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola rendőre program”. Ennek keretében I
iskola rendőr adott tájékoztatást a gyerekeknek az életkori sajátosságaiknak megfelelően a
KRESZ szabályokról.
A tanév elején elhelyezésre kerültek a plakátokat, az előadások megtartásának dokurnentálása
az iskolarendőr naplóban történik. A tanítás megkezdése előtt az iskolarendőr az iskola
vezetőjét tájékoztatta az ..Iskola rendőre program” folytatásáról.
A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően
helyszfnbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint
bűnügyi szempontból. Az „iskola rendőre program” helyi koordinátora a Jászberényi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott eEyüttműködés értékelése.

A rendőrségi törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek minden évben eleget
teszünk, felkérésre minden tárgykörben felvilágosítást adunk, amennyiben annak más
törvényi akadálya nincs (államtitok, szolgálati titok, adatvédelem, stb.).

9
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Az önkormányzattal kontkt azt együttműködésünk. Azt önkormányzati testületi üléseken —

egyéb bi’ atali elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz.

A Jászberényi Járási Közbiztorisági Egyeztető Fórum, a Jászberényi Könyvtár
Kamaraterniében 2014. szeptember 17. napján 09.00 órai kezdettel került megtartásra. ahol
Jászboldogháza is képviseltette magát. 2014. szeptember 1 8-án 09:00 órakor Jászboldogháza
Község Polgármesteri Hivatalának dísztermében, Jászboldogháza, JánosMda és Alattyán
községek vonatkozásában tartottunk Konzultáciás Fórumot. Mindkét fórumon, interaktív
formában tárgyalták a résztvevők a közbiztonságot érintő aktuális problémákat. A település és
intézményeinek vezetői mellett mindkét fórumra rneghf’ásra került a Polgárőrség elnöke.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a polgérőrséggel, a NEFAG Zrt-’ el. a helyi vadászokkal,
vízügyi szakemberekkel, egyéb intézményvezetőkkel.

EQvüttmükődés azt ü2vészség~el. bírósá~aJ

Azt ügyészségekkel, biróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk. Az
együttműködés kiterjed azt ügyészi szakfelügyeletre. azt egyes ügyekben történő
eg’ eztetésekre. A bírósággal folyamatosan egyeztettünk azt általuk elrendelt elővezetésekke]
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának
segítésére. Több alkalommal kértünk különböző, bonyolultabb ügyekben állásfoglalást.

A 1)olEárőr e2yesületekkel történő eEyüttműködés értékelése, a meEkötött e~vüttnűködési
mc~álla~odások száma. ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A körzet megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapcsolat alakult ki,
2014-ben 142 alkalommal (a helyi körzeti megbízott szolgálatainak majdnem 65%-ában) 840
órában. alkalmanként 1-2 polgárőr bevonásával került sor közös szolgálatellátásra.

A rendőr-polgárőr közös feladatellitás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
figyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben említett időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a
táj ékoztatóanyagok lakossághoz történő elj uttatásában.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITÜZÉS

Összességében megállapítható, hogy 2014-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság a
hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben meghatározott feladatait.
valamint célkitűzéseit azt objektív körülményeinek tükrében alapvetően jó szinten teljesítette.

Egyes területeken fejlődés érzékelhető, más területeken viszont fejlesztés indokolt. A
szemléletváltozásnak is köszönhetően azt évek óta emelkedő regisztrált bűncselekményszámot
összességében 2014-ben csökkenteni tudtuk és a korábbi évek romló nyomozati
eredményességét ismét javuló irányba forditottuk. Ezen tevékenységünk a település bűnügyi
mutatóin keresztül is határozottan kimutatható.
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2015-re vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink:

1. Jászboldoghá.za település közbiztonságának fenntartása. javítása, különös figyelemmel
az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt. a lakosság
szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenörzések és
programok maradéktalan és eredményes ‚régrehajt’ása~

2. Az ősszes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csÖkkentése, a nyomozás
eredményesség növelése.

3. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetői’ cl szemben. Jogszerű,
szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatositása.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem. hogy az előteijesztctt anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket,
veleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat és
a beszámolómat fogadják cl.

Jászberény, 2015. március 26.

Tisztelettel:

Dr?Körei — Nagy József r. alezredes
kapitánysígvezető



Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti
bontásban

Jászboldogháza

2010. ‘ 2011. 2012. 2013. 2014.
Forrás: ENYÜBS év 6v 6v 6v év

MEJ’ŰLTEN kezelt bűncselekmények______
Emberölés O 0 0 0 0
- befejezett szándékos emberölés O O O () 0
- emberölés kísérlete 0 0 0 0 0
Testisértés 1 2 2 2 0
- súlyos testi sértés 0 1 1 2 0
- halált okozó súlyos testi sértés O O O O O
Kiskorú veszélyeztetése 3 3 1 0
Embercsempészés O O O O O
Garázdaság 0 3 2 0 0
Őnbíráskodás O O O O O
Visszaélés kábítószerrel O O O O O
Lopás 19 8 I 20 4 9
- személygépkocsi lopás O O O O O
- zárt gépjármű feltörés O O O O O
- lakásbetörés 1 0 0 1 2
Rablás O O O O O
Kifosztás O O O O O
Zsarolás 0 0 0 1 0
Rongálás 0 1 4 0 0
Orgazdaság O O O a O
Jármű önkényes elvétele I O O Q O
Összesen a KIEMELT kategóriában: 24 17 29 7 10
Közterületen elkövetett bűncselekmények: 14 6 13 3 8
Összes bűncselekmény: 31 30 37 16 23

JÁSZBERÉNY RE.. egészére vonatkozóan:

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége

Összes bűncselekmény 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 1243 1958
Eredménytelen nyomozások összesen 2030 1452
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3273 3410
Nyomozáseredinényességi mutató (%) 38 57,4



Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a
közterületen elkövetett bűncselekményekre

Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredinényessége a
kiemelten kezelt bű.ncselekménvekre

Emberölés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Befejezett szándékos emberölés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Emberölés kísérlete 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Testi sértés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 90 105
Eredménytelen nyomozások Összesen 41 36
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 131 141
Nyomozáseredményességi mutató (%) 68,7 74,5

Testi sértés - súlyos 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 33 29
Eredménytelen nyomozások összesen 20 21
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 53 50
Nyomozáseredményességi mutató (%) 62,3 58

Közterűleten elkövetett bűncselekmények 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 324 430
Eredménytelen nyomozások Összesen 368 164
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 692 594
Nyomozáseredményességi mutató (%) 46,8 72,4



- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2013 2014
Eredményes nyomozások Összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) O O

Kiskorú veszélyeztetése 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 23 45
Eredménytelen nyomozások Összesen 9 25
Eredmén’ es és eredménytelen nyomozások összesen 32 70
Ntomozásercdményessé2i mutató (%) 71,9 64,3

Embercsempészés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyornozáseredménvessé~i mutató (%) O O

Garázdaság 2013 2014
Eredményes nyomozások ősszesen 155 190
Eredménytelen nyomozások összesen 81 104
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 236 294
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) 65,7 64,6

Önbíráskodás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 2 8
Eredménytelen nyoxnozások összesen 4 4
Eredményes és eredménytelen nyoinozások összesen 6 12
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) 33,3 66,7

Visszaélés kábítószerrel (teri esztői magatartás
tekintetében) 2013 2014
Eredményes nyornozások összesen 4 6
Eredménytelen nyomozások összesen 1 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 5 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 75

Lopás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 306 386
Eredménytelen nyomozások Összesen 1537 929
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1843 13151
Nyomozáseredményességi mutató (%) 16,6 29,4]



Lakásbetörés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 47 98
Eredménytelen nvornozások összesen 345 244
Eredményes és eredménytelen nyomozásoL összesen 392 342
Nvomozáseredményességi mutató (%) 12 28,7

Személygépkocsi lopás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen I O
Eredménytelen nyomozások összesen 8 7
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 7
Nyomozáseredményességi mutató (%) 11,1 ()

Zárt gépjármi feltörés 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 2 0
Eredménytelen nyomozások összesen 27 18
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 29 18
Nyomozáseredménvessézi mutató (%) 6,9 0

Rablás 2013 2014
Eredményes ny omozások összesen 15 2
Eredménytelen nyomozások összesen 6 5
Eredményes és eredménytelen nyornozások összesen 21 7
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 71,4 28,6

Kifosztás 2013 2014
Eredményes nyoniozások összesen 1 4
Eredménytelen nyomozások összesen 2 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 6
Nyomozáseredményességi mutató (%) 33,3 66,7

Zsarolás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 7 2
Eredménytelen nyomozások összesen 3 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 10 3
Nyomozáseredményességi mutató (%) 70,00 66,7

Rongálás 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 13 10
Eredménytelen nyomozások összesen 30 27
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 43 37
Nyomozáseredményességi mutató (%) 30,2 27



Orgazdaság 2013 2014
Eredményes nyomozások összesen 4 4
Eredménytelen nyomozások összesen 3 4
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 57,1 50

Jármű önkényes elvétele 2013 2014
Eredményes nyoinozások összesen 4 5
Eredménytelen nyomozások összesen 2 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 7
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 71,4
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Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Osszesített Közbeszerzési terv
2015.

Sorszám A beszerzés A Becsült érték
megnevezése beszerzés (buttó)

tárgya:

Tervezett A Döntéshozó
eljárás típusa közbeszerzési

eljárás fajtája

Nemleges.

Jászboldogháza, 2015. március 23.

Szűcs Lajos

A hirdetmény
megjelenítésének
tervezett
idő.ontja

polgármester
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JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Telefon: ±36 (57-817-947); Fax: +36 (57-454-870)
E-mail: pmtitkarsag~jasz1adany.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális alapszolgáltatások társulásosfenntartásban történő működtetéséhez

A szakmai anyagot összeállította: Baginé Gavaldik Lívia
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezető
Telefon: 30 57 67 960

Jelen tájékoztató anyag összeállításának indoklása

Jászjákóhalma és Jászboldogháza települések polgármesterei azzal a kéréssel fordultak a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társuláshoz, hogy a társulás vizsgálja meg annak kérdését, hogy egyes
szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősekldemensek nappali ellátása)
tekintetében társulásos formában történő feladatellátás megszervezhető-e.

A Társulás Elnöke egyeztető megbeszélést hívott össze a tárgyban, ahol 7 település képviselője vett
részt. A megbeszélésről készült emlékeztetőt valamennyi társulásban részt vevő település
képviselőjéhez eljuttatta a társulás elnöke 2015. március 18-án e-mailben.

A szociális alapszolgáltatások társulási fenntartásban történő működtetésének igényét, illetve a
társulásos formában történő működtetés vizsgálatának szükségességét a mai napig 5 települési
önkormányzat jelezte: Jászjákóhalma, Jászboldogháza, Jásztelek, Jászkisér és Alattyán, ennek okán
ezen települések vonatkozásában készült el az alábbi anyag.

A Szociális alapszolgáltatások biztosításának módja — a jogszabályi háttér bemutatása

Az 1993. évi III. törvény (Sztv.) szabályozza a helyi önkormányzatok szociális alapszolgáltatási
ellátási kötelezettségét, valamint annak biztosításának módját az alábbiak szerint:

57. ~ (1) Szociális alapszolgáltatások
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b)
c) az étkeztetés,
a’) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
J) ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
I;) a támogató szolgáltatás,
Q az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás.



86. * (I )A települési önkormányzat köteles biztosítani
a)
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától fUggően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,
e) az a)—d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a
családsegítéshez — való hozzáférést.
(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer fónél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali
ellátását,
c) tízezer fönél több állandó lakos él, az a)—b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban
nem említett nappali ellátást,
d) harmincezer fónél több állandó lakos él, az a)—c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat,
időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását köteles
biztosítani.

91. ~ (1) A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött — a szociális szolgáltatás nyújtásának a
helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló 90. * (4) bekezdése szerinti
megáHapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

Az Sztv. meghatározza az alapszolgáltatások legfontosabb elemeit, melyek a következők:

Étkeztetés
62. ~ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, Illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
önkormányzat rendeletben határozza meg.

Házi segítségnyújtás
63. ~ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kel] a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért
szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.



(‘7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát
meghaladja. a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető. ennek hiányában a jegyző által felkért
szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az
esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi
segítségnyújtásra jogosult.
(9) A települési önkormányzat a 86. * (1) bekezdésének e) pontja szerinti feladata keretében az e *
szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek
ellátásáról köteles gondoskodni.

A gondozási szükséglet megállapítására külön jogszabály vonatkozik: a gondozási szükséglet,
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36 2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

Nappali ellátás
65/F. ~ (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93. ~ (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
e) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket — napközbeni
étkeztetését.
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható,
akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
(3) A fenntartó a 92 B. * (1) bekezdésének ‚9 pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja,
hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el.
Ez a rendelkezés nem érinti a 86. * (2) bekezdésének b)—d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási
kötelezettségét.

Szociális alapszoluáltatások fmanszírozása

2014. évi C. tv Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg a 2015. évben
igénybe vehető állami támogatásokat. A szociális alapszolgáltatások esetében igénybe vehető
„alap” állami támogatás, valaniisit „társulásos” állami támogatás. Hangsúlyozott, hogy 2015. évre
vonatkoznak az adatok, a további évek fmanszírozási rendszere nem ismert. A
szolgáltatásonként igénybe vehető állami támogatások igénylésének szabályairól készített kivonatot
az 1. számú mellékletben csatolom, itt csak összefoglaló táblázatban mutatom be az igényelbető
támogatások összegét:

Összefwlalva:
Támogatás jogcíme Állami támogatás Állami tánt ogatás Eltérés (Ft/fő)

települési társulásos
feladatellátás feladatellátás esetén
esetén (Ft/Jó) (Ft/Jó)

Szociális étkeztetés 55.360,- 60.896,- 5.536,-
Házi segítségnyújtás . 145.000,- 188.500,- 43.500,-



Időskorúak nappali intézményi 109.000,- 163.500,- 54.500,-
ellátása
Demens személyek nappali 500.000,- 550.000,- 50.000,-
intézményi ellátása

A szolgáltatások jelenlegi helyzetének bemutatása (a településektől kapott információk alapján)

Alattyán településen az önkormányzat fenntartásában működő Idősek Klubja intézményben
biztosítottak az érintett szociális szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, demens személyek nappali ellátása. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkezik. A működési engedélyében foglaltak alapján étkeztetésben 150 Fót, házi
segítségnyújtásban 12 Fát, idősek/demensek nappali ellátásában 20 Főt láthat el.
Etkeztetésben 75 Fő, házi segítségnyújtásban 8 tő, idősek nappali ellátásában 5 Fő, demensek
nappali ellátásában 9 Fő részesül jelenleg.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szolgáltatások állami támogatásának Fóbb mutatóit önkormányzati,
illetve társulásos formában történő muködtetés esetén:

Állami támogatás
Engedélyezett ellátotti Állami támogatás összege

önkormányzati /
Szolgáltatás létszám Önkormányzati Társulásostársulásos (Ft/fő)

megnevezése fenntartás fenntartás
Deniens személyek

20 fő 500.000 / 550.000
nappali ellátása 10 000 000 11 000 000
Házi segítségnyújtás 12 fű 145.000 / 188.500 1 740 000 2 262 000
Étkeztetés kb. lSOfő 55.360/60.896 8304000 9 134000
ÖSSZESEN 20044000 22396000

Tényleges ellátotti létszám esetén (2015. 03. 26-al állapot)

Demens személyek
9fő 500.000/550.000

nappali ellátása 4500000 4950000
Idősek nappali ellátása S tő 109.000 / 163.500 545 000 817 500
Házi segítségnyújtás 8 tő 145.000 I 188.500 1160 000 1 508 000
Étkeztetés 7Sfő 55.360/60.896 41.52000 4567000
ÖSSZESEN 10357000 11842500

A szániításokból megállapítható, hogy társulásos feladatellátással 1.485.500,- Ft-tal magasabb
összegű állami támogatás igényelhető éves szinten a jelenlegi szabályozás mellett.

A szolgáltatások működtetésének 2015. évi költségvetési keretszámai nem állnak rendelkezésre.

Jászboldogháza településen jelenleg egyházi fenntartó biztosítja a házi segítségnyújtást, nem
megfelelő feltételekkel, minek okán a település az önkormányzati/társulásos feladatellátás
megszervezését tervezi.
Jászboldogházánjelenleg a szociális alapszolgáltatások közül csak a házi segítségnyújtás biztosított.
Az ellátotti létszám jelenleg 32 Fó, akik közül 17 Fó bír olyan gondozási szükséglettel, aki után
állami támogatás igényelhető.
A 17 Fő ellátásához 2 Fő házi gondozó alkalmazása szükséges.
Igénybe vehető állami támogatás önkormányzati feladatellátás esetén kb. 2.465.000,- Ft/év,
társulásos feladatellátás esetén 3.204.500,- Ft/év. A társulásos formában működtetett szolgáltatás



esetén 739.500,- Ft-tal több állami támogatás igényelhető éves szinten, a jelenlegi szabál)ozás
mellett.
Megítélésem szerint érdemes lenne a településen igényfelmérést végezni az étkeztetés, mint
kötelező alapszolgáltatás (és a nappali ellátás) vonatkozásában.

Jásziákóhakna településen biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek nappali
ellátása. A szolgáltatások jelenleg ..szakfeladaton’ működnek, azonban a nappali ellátást intézményi
keretek között kell biztosítani, ezért indokolt a szolgáltatások átszervezése.
Az állami támogatást 2015. évben étkeztetés esetében 22 Fő ellátottra. házi segítségnyújtás esetében
18 főre, nappali ellátás esetében 14 főre igényelték.

A~ alábbi táblázatban fo~laltam össze a 2015. évi igényelhető állami támogatást
Állami támogatás Állami támogatás összege

Szolgáltatás Ellátotti létszám önkormányzati / Önkormányzati Társulásos
megnevezése társulásos (Ft/fő) fenntartás fenntartás

Időseknappali ellátása l4fő 109.000/163.500 1526000 2282000
Házi segítségnyújtás 18 fő 145.000 / 188.500 2 610 000 3 393 000
Étkeztetés 22fő 55.360/60.896 1217920 1339712
ÖSSZESEN 5353920 7014712

A számításokból kitűnik. hogy társulásos feladatellátással 1.660.792,- Ft-tal magasabb összegű
állami támogatás igényelhető éves szinten a jelenlegi szabályozás mellett.

Az önkormányzat által megküldött adatok alapján a 2015. évben az önkormányzati hozzájárulás az
intézmény működtetéséhez 5.962.204,- Ft.

Jászkisér településen az önkormányzat fenntartásában működő Idősek Klubja intézményben
biztosítottak az érintett szociális szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása. Az állami támogatást 2015. évben étkeztetés esetében 85 f6 ellátottra, házi segítségnyújtás
esetében 25 Fóre, nappali ellátás esetében 20 Főre igényelték.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szolgáltatások finanszírozásának (állami támogatás) főbb mutatóit
önkormányzati, illetve társulásos formában történő működtetés esetén:

Állami támogatás összege
Állami támogatás

Szolgáltatás El látotti önkormányzati / Önkormányzati Társulásos
megnevezése létszám társulásos (Ft/fő) fenntartás fenntartás

Idősek nappali ellátása 2Ofő 109.000/163.500 2180000 3270000
Házi segítségnyújtás 25 fő 145.000 / 183.500 3625000 4712500
Étkeztetés 85fő 55.360/60.896 4705600 5176160
ÖSSZESEN 10 510 600 13 158 660

A számításokból kitűnik, hogy társulásos feladatellátással 2.648.060,- Ft-tal magasabb összegű
állami támogatás igényelhető éves szinten a jelenlegi szabályozás mellett.

Az állami támogatásokon túlmenően az intézmény tervezett 2015. évi működési bevétele
13.110.000,- Ft, tehát a szolgáltatások vonatkozásában összességében 23.620.600,- Ft bevétel
realizálható. Ez a bevétel éves szinten további 2.648.060,- Ft-tal növelhető társulásos
feladatellátással.

C



Az intézmény tervezett kiadásainak összege 28.154.000,- Ft. Az önkormányzati feladatellátás
esetén 4.533.000,- Ft-os önkormányzati kiegészítést igényel. Társulásos feladatellátás esetén
ugyanakkor kalkulálni szükséges a társulásban működtetett intézmény fenntartási (szervezési.
pénzügyi, gazdálkodási feladatellátás) költségeivel.

Jásztelek esetében szakfeladaton szerepelnek a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások, az
étkeztetés és a házi segítségnyújtás.
Jelenleg az étkeztetést 22 fó veszi igénybe, a házi gondozotti létszám 6 Fő.

Az alábbi táblázatban az igényelhető állami támogatásokat foglaltam össze:
Állami támogatás Állami támogatás összege

Szolgáltatás Ellátotti
önkormányzati / Önkormányzati Társulásos

megnevezése létszám
társulásos (Ft/fő) fenntartás fenntartás

Házi segítségnyújtás 6fő 145.000/188.500 870000 1131000
Étkeztetés 22fő 55.360/60.896 1217920 1339712

ÖSSZESEN 2087920 2470712

A számításokból kitűnik, bogy társulásos feladatellátással 382.792,- Ft-tal magasabb összegű állami
támogatás igényelhető éves szinten a jelenlegi szabályozás mellett.

A szolgáltatásban I fá gondozónőt alkalmaznak, a szolgáltatásokat érintően 2015. évben
2.198.000,- Ft kiadást terveztek.

A szol2áltatásszervezés társulásos keretei:

Az egyeztető megbeszélésen körvonalazódott a szolgáltatások társulásos működtetésének szervezeti
felépítése. E szerint:

• A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretein belül, a társulás fenntartásában önállóan
működő Új intézményt (továbbiakban: Intézmény) hoznak létre a társulásban részt vevő
önkormányzatok. (Erről valamennyi társulásban részt vevő önkormányzatnak döntést kell
hoznia.) Az intézmény ellátási területe azon települési önkormányzatok közigazgatási területe,
akik úgy döntenek, hogy társulásos formában látják el alapfeladataikat. Az intézménynek az
ellátási területéhez tartozó települések közül a nappali ellátást biztosító településeken kell
rendelkeznie telephellyel (Alattyán, Jászjákóhalma, Jászkisér), a többi településen
(Jászboldogháza és Jásztelek) ellátottak számára nyitva álló helyiséget kell biztosítani (p1. a
Polgármesteri Hivatal egyik irodájában).

• Valamennyi feladatellátásban részt vevő település vonatkozásában biztosítani kefl az
ellátásokhoz és az igénybe vevők létszámához (szükségleteihez) igazodó szakmai,
személyi és tárgyi feltételeket.
Továbbra is a települések helyi rendeleteiben kell szabályozni az ellátások körét, igénybe
vételük módját, a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat, stb.

. M Intézmény ellátási területéhez tartozó települések vonatkozásában településenkénti
költségvetést kell készíteni, az önkormányzatok a szolgáltatások biztosításához szükséges
saját erőt a települési sajátosságaikhoz mérten biztosítják.

• M Intézmény szervezési, valamint pénzügyi, gazdálkodási, tervezési feladatellátásának
költségeit magukra vállalják a feladatellátásban részt vevő települések az Intézmény
településenkénti költségvetésének arányában.

. A Jászladányi Polgármesteri Rivatalnál jelentkező költségek éves szinten kb. 1.000.000,-
Ft-ot jelentenek, ami a pénzügyi tervezési, beszámolási, gazdálkodási, könyvelési,
vagyon/tárgyi eszköz nyilvántartás, stb. költségeket illeti. Ez az összeg növekedhet a
munkaügyi feladatok ellátásának költségeivel, amennyiben nem az Intézmény végzi azt.



Az 1 2000. (1.7.) számú NM rendelet szabályozza a szociális szolgáltatások személyi feltételeit,
melyet a 2. számú mellékletben csatolok, itt jogszabály, valamint a rendelkezésemre álló ellátotti
létszámadatok alapján mutatom be a szükséges személyi feltételeket.

A létszámfeltételeket telephelyenként szükséges biztosítani a következők szerint:

Ellátotti létszám ff5) Létszómfeltételek településenként ff6)
Szolgáltatás Munkaköt

jászbol- Jászjáká- Jászbol- iószjákó
Alattyán doghóza Jászkisér halma jásztelek Összesen Alattyón dogháza Jószkisér halma )ásztelek összesen

Étkezetetés 75 0 85 22 22 204 szociális segítő ‘ 1 0 ‚ 1 1 1
Haz segítségnyújtás 8 17 25 12 6 74 szociális gondozó 1 2 3 8

‘ . Nappali ellátást Vezető 1 1 1 0 3dósek nappali ellatasa 5 0 20 14 0 39 . 0Szociális gondozo 1 1 1 0 3
. szociális, mentálhigiénés

Deniens szemelyek . 0,5 0 0 0,5
.‚. 9 0 0 0 0 9 munkatars O O

nappali ellatasa .. ‘szocialis gondozo 1 0 0 1
.. r ‚ ‚‘ ‚ r
Osszesen szakmai
munkakörben 5,5 2 6 3 1 17,5
foglalkoztatott:

Alattyán esetében változhat a szakmai létszámelöírás az ellátott demens személyek létszáma
alapján.

Valamennyi település esetén kalkulálni szükséges a feladatellátás szervezési, valamint pénzügyi,
gazdálkodási, tervezési feladatellátásának költségeivel. A szervezési feladatoknál az
intézményvezető alkalmazásának költségét kell tekintetbe venni, a gazdálkodást érintően a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás gazdálkodási feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri
Hivatal többletfeladatának költségével kell számolni (kb. 1.000.000,- Ft).

Az intézményvezetői feladatokkal megbízható az egyik idősek nappali ellátását biztosító
klubvezető/intézményvezető, amennyiben rendelkezik a szükséges végzettséggel (szociális
munkás, szociálpedagógus, andragógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
okleveles egészségügyi szociális munkás, ápoló, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles
rehabilitációs szakember, mentálhigiénikus, szociális menedzser) ás szociális szakvizsgával (vagy
annak megszerzését 2 éven belül vállalja).

További szervezési kérdés, hogy az alkalmazandó dolgozók esetében ki végzi a munkaügyi
dokumentációt. Ez megoldható intézményi hatáskörben, vagy a Jászladányi Polgármesteri
Hivatalban.
A szociális szolgáltatásoknak napi jelentési kötelezettsége van a KENYSZI rendszerben, ami
adminisztrációs terheket jelent a szakmai feladatellátáson túl, elsősorban az intézmény vezetése
számára.

A 2015. március I 8-ai egyeztető megbeszélés alapján az Intézmény 2015. július 1-én kezdené meg
működését. Ehhez szükséges, hogy május 1-ig benyújtásra kerüljön a működési engedély iránti
kérelem. A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az Új Intézmény alapító okiratát, a
szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat tervezetét, a házirend tervezetét, valamint az
ellátottakkal kötendő megállapodások tervezetét. Mindezek okán a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulásban részt vevő önkormányzatoknak legkésőbb április 15-ig döntést kell hozniuk az
Intézmény létrehozásáról, ületve arról, hogy részt kívánnak-e venni a feladateflátásban.

-‚



Kelt; Jászladány, 2015. március 30.



. 1. számú melléklet

Szolgáltatásonként igénybe vehető állami támogatások igénylésének szabályai

Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. *-a alapján és a külön jogszabályban
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető
figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályok 5])
alpontnak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.

Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS OSSZEG: 145 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63.
*-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az
ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra
meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített
ellátottak száma osztva 251 -gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályok 5])
alpontnak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.

Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS OSSZEG: 109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65 F. *-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma
szerint illeti meg.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma — a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
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nap alapul vételével — osztva 25l-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben
részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról — a Kiegészítő szabályok 5.J)
alpontnak megfelelő társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a
igényelhető.

Fogyatékos és dent ens szentélyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok
nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek
nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő
személy rendelkezzen az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327 2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 400 0-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma — a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények
esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével osztva 251-gyel. Nem vehetók figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők.

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról a Kiegészítő
szabályok 5.J) alpontnak megfelelő —társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg
110%-a igényelhető.

Kiegészítő szabályok 5. f. pontja:
A társulásoknak járó magasabb támogatás akkor igényelhető, ha
- a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye,
szolgáltatója útján gondoskodik, és
- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását
nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a
szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a nappali ellátások esetében együttesen legalább
3 000 fő,
- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.
Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából
kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.



2. számú melléklet

Kivonat az 1/2000. (1.7.) számú NM rendeletből
a szociális szolgáltatások személyi feltételei tekintetében

Általános szeméivifeltételek
6. ~ (1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást
végző személyek
a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén a nappali ellátás
kivétel,
b) legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos
intézményi ellátás esetén.
(2) A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai létszámnorma — a szolgáltatások biztosítása érdekében a
szociális intézményben kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti
(6) Szociális szakvizsga letételére köteles az államháztartás működési rendjéről szóló
konnányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével —

a) az állami fenntartású szociális intézmény, integrált intézmény magasabb vezetője,
b) az állami fenntartású, több alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató magasabb vezetője,
ha felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza A személyes gondoskodás formáinak szakmai
létszámnormáit:
L Alapszolgáltatások
1. Etkeztetés

— szociális segítő (100 főre vetítve) 1 Fá
2. Házi segítségnyújtás
a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve)
— szociális gondozó 1 Fó
b) 10 vagy több fóállású szociális gondozó esetén
—vezetőgondozó IFó
IL Intézményi ellátások
1. Nappali ellátást nyújtó Intézmények
A) Idősek nappali ellátása

nappali ellátást vezető 1 Fő
szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) I fó
6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 Fő

B) Demens személyek nappali intézménye ellátottak száma szerint (5—7 Fá ellátott)
szociális, mentálhigiénés munkatárs napi 4 óra
szociális gondozó 1 Fó



r*.

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő_testületének
E LN OKET O L

ELŐTERJESZTÉS
Pályázatok önkormányzati támogatására

1. A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési és könyvtári intézmények Számára pályázati
felhívást tett közzé, melynek keretén belül a helyi könyvtárunk felújítására szándékozunk
pályázatot benyújtani. A projekt végleges költségvetése jelenleg kialakítás alatt áll.
Megközelítőleg 1,6 — 1,8 mFt. bruttó költségvetés kialakítása várható. A pályázatból a
könyvtár belső polcrendszerének teljes cseréje tervezett, valamint 10 % költség informatikai
in&astrukt&a fejlesztésre költhető, melyet Pappné Turóczi 1-lenriettával egyeztettünk.
A pályázati önrész 10 %‚ melyet a költségvetésből biztosítani szükséges.

Javaslom a pályázat benyújtását, és az önrész biztosítását.

2. Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 2013. év végén pályázatot nyújtott be és
támogatást nyert a strandfürdő területén megépült többfunkciós tó kialakítására. Az egyesület
a Takarékszövetkezetnél hitelt vett fel a projekt megvalósítása érdekében, de a banki
kamatok, és a pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos költségek törlesztésére nem áll
rendelkezésre a megfelelő keretösszeg. A pályázat sikeres megvalósításához 360.000,- Ft
forrás igény szükséges.

Javaslom az egyesület részére támogatáskéntiegyéb jogcímen a megnevezett összeg átadását.
Megjegyzés: A beruházás bruttó 100 0o..os.

Jászboldogháza, 2015. március 25.

Szűcs Lajos
polgármester



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás ütemezés

Jászboldo2báza vízellátó müvek rekonstrukciója:

Vízellátó rendszerében a kutakból ténylegesen kitermelt víz az animóniumon túl még egyes
kutak esetében vas, mangán, metán és arzén tekintetében haladja meg a határértéket.
A településen jelenleg 4 db mélyfúrásúkút található, melyek közül a B-34 kataszteri számú
kút üzemen kívüli. A vízellátás jelenleg 3 db kúttal biztosítható.
A vízbázis fejlesztése nem szükséges.

A nem engedélyköteles rekonstrukciós hálózat-felújítás a Tavasz utca kijelölt szakaszain
valósul meg.
A beruházás része még előzőeken túl a teljes hálózat-rendszert érintő mosatás elvégzése’
Ennek megvalósítására néhány új mosatópont is részesül, illetve részlegesen a meglévőket
felújítják.

EnEedélyek: En2edély száma: Érvényessé~e:

Hálózat bővítés 36600 131 2015 álL 2017.12.31

Vízhálózat rekonstrukció

Vizműteiep felújítás, víztechnológia

523-12 2014/yR

36600 67-4 2015 ált

2017.11.30

2018.01.3 1

Hálózat rekonstrukció nem engedélyköteles A munkakezdést
jóváhagyta

Mérnök 2014.11.26.-án

Vízmű épületei

Új vezeték építés

* még nincs építési engedély

Vezeték építés D90 PE100 sdr 17 fm 142,6

~ Tűzcsap föld feletti tűzcsap db 2

Érintett ingatlanok: Jászboldogháza 880 hrsz. (Rákóczi F. utca)

Vezeték-rekonstrukció

Vezeték építés rekonstrukció — vezeték csere (D90 PE sdr 17) fin 149,3

Tolózár földbe telepített tolózár db 1

Tűzcsap föld feletti tűzesap db 1

Érintett ingatlanok: Jászboldogháza 229 hrsz. (Tavasz utca)



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás ütemezés

Vízműtelep felújítása, víztechnológia (Jászboldogháza 664 hrsz.)

Mélyfúrású kút kutak vezérlésének felújítása kit 3

Épület vízkezelő épület felújítása m2 50

Dekantáló medence m3 10±10

Dekantvíz-szivattyú Qö=5,0 m3/h, H10 m db 1

Sűrített levegő ellátás szelepvezérlés - 2 db kompresszor, légtartáiiyal kit 1

Tisztaviz tároló-medence 35 m3 db i

Szerelvényakna db 3

Gáztaianító vákuumos gáztalanító és reakciótartáiy (12m3) kit 1

Víztisztítási technológia Fe, Mn, N}14, m3/h 30

Vegyszeradagolás tartály kármentővel, adagoló szivattyúval kIt 1

Törésponti klór adagoló vákuumos adagoló, klórgáz palack kit 1

Törésponti tápvíz szivattyú szivattyú és szereivények kit 2

Fertötlenitő adagoló Hypo adagoló - tartály kármentővel, kit I
adagolószivattyúval

Technoiógiai szivattyúk kekvenciaváitó szivattyú (Üzemi és tartalék) kit
Qö20m3/h, H=25m

Hálózati szivattyúk frekvenciaváltós vízeilátó és mosató szivattyúk kit I

Belső Üzemi vízvezeték D90 KPE fm i21,0

D1iOKPE fm 83,5

D63 KPE fm 48,0

D160 KG PVC zagyvíz-vezeték fm 27,0



Jászsági ivóvízminőség-javító projekt

összefoglaló: műszaki tartalom és megvalósítás űtemezés

Beruházási tevékenysé~ek tervezett ütemezése Jászboldo~háza:

Tervezett Munkakezdés Munka befejezése
munkanap

1.) Vízmű-telep 2015.01.12 2015.08.28

2.) Hálózat rekonstrukció 2015.01.12 2015.01.23

3.) Új vezeték építés 2015.04.27 2015.05.13

4.) Víztorony rekonstrukció 2015.01.12 2015.02.20

5.) Nem engedélyköteles rekonstrukció 2015.01.05 2015.01.16

6.) Mechanikai hálózat-tisztítás (mosatás) 2015.03.31 2015.04.13
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EH-SZER Energetikai és Távközlési tel.: ±36 52 527 -712 ~ 06-30-466-9399

t~fl1’ Hálózatépitő és Szerelő Kft. E-mail: barna.balo.~h@ehszer.hu
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Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-011380 Ugyintezó: Balogh Barna
Adószám 11153937-2-44 lkt.sz.: 169 f2015.

Szűcs Lajos
Polgármester

Jászboldogháza Községi Önkormány

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Tárgy: Árajánlat közvilágítás bővítésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket Jászboldogháza közigazgatási területén, közvilágítás kiépítése
megnevezésű munkákra.

1, A Széchenyi út. 6. előtti tartószerkezetre, lámpatest felszerelése:

1db 36W kompakt Altra 2 felszerelése, lámpakarral : 92.000 Ft+Áfa

2, Vezér utca végén, közvilágítás bővítése:

1db 36W kompakt Altra 2 lámpatest és lámpakar felszerelése: 92.000 Ft+Áfa

150 fm közvilágítási vezeték kiépítése: 71 .000Ft+Áfa

Feszültségmentesítés: 55.000 Ft+Áfa

Mindösszesen: 3 1O.000Ft+Áfa

Kivitelezési határidő: a szerződéskötéstűl számított 3 hónap

Debrecen, 2015- 03.19.

Tisztelettel:

Makay József C’,. .

épitésvezető

Kit,

vállalkozási menedzser
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Jászboldogkáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E LN OKET O L

ELŐTERJESZTÉS
Pályázatok önkormányzati támogatására

1. A Nemzeti Kulturális Alap közmüvelődési ás könyvtári intézmények számára pályázati
felhívást tett közzé, melynek keretén belül a helyi könyvtárunk felújítására szándékozunk
pályázatot benyújtani. A projekt végleges költségvetése jelenleg kialakítás alatt áll.
Megközelítőleg 1,6 1,8 mFt. bruttó költségvetés kialakítása várható. A pályázatból a
könyvtár belső polcrendszerének teljes cseréje tervezett, valamint 10 0~ költség informatikai
inü’astruktúra fejlesztésre költhető, melyet Pappné Turóczi 1-lenriettával egyeztettünk.
A pályázati önrész 10 00, melyet a költségvetésből biztosítani szükséges.

Javaslom a pályázat benyújtását, és az öiirész biztosítását.

2. Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 2013. év végén pályázatot nyújtott be és
támogatást nyert a strandRirdő területén megépült többfunkciós tó kialakítására. Az egyesület
a Takarékszövetkezetnél hitelt vett fel a projekt megvalósítása érdekében, de a banki
kamatok, ás a pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos költségek törlesztésére nem áll
rendelkezésre a megfelelő keretösszeg. A pályázat sikeres megvalósításához 360.000,- Ft
forrás igény szükséges.

Javaslom az egyesület részére támogatásként egyéb jogcímen a megnevezett összeg átadását.
Megjegyzés: A beruházás bruttó 100 ~o -05.

Jászboldogháza, 2015. március 25.

Szűcs Lajos
polgármester



Fwd: Kivonatok: larsulási lanacs Wib.ULII-i uteseroi

Tárgy: Fwd: Kivonatok: Társulási Tanács 2015.02.11-i üléséről
Feladó: Szűcs Lajos ‘polgarmester@jaszboldoghaza.hu>
Dátum: 2015.03.30. 8:21
Címzett: ‘hivatal@jaszboldoghaza.hu <hivatal@jaszboldoghaza.hu>

Továbbított üzenet
Tárgy:Kivonatok: Társulási Tanács 2015.02.11-i üléséről

Dátum:Fri, 27 Mar 2015 10:24:16 +0100
Feladó:Jásza lsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal <hivata l@ asza soszentgvorgy.hu>

Címzett:Szűcs Lajos ‘zpoIgarmester~aszboldoghaza.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatásul mellékelten megküldöm a február ii-én megtartott
Társulási Tanács ülésén hozott (2015.évi költségvetésről és a Tanács
megszür’ésének kezdeményezéséről szóló) határozatok kivonatait.

Tisztelettel:

Sopronyi Kitti

Jászalsószentgyörgyi
Polgármesteri Hivatal
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út

hivataJiőY~aszalsoszentgyorgy. hu

Mellékletek:

3_2015j11.11.) TT kivonat.pdf 696 KB

4_2015.(ll.11.) rr kivonat.pdf 697 KB



K i v o n a t : készült sz Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 2015. február ii-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvéből:

4/2015. (11.11.) TThatározat

Aisó-j ászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének
kezdeményezéséről

1. A Társulási Tanács támogatja, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei sz Alsó-jászsági
Köznevelési Intézményfenntartó Társulást 2015. július L napjával megszüntessék, a társulás
fenntartásában lévő Ci&apalota Ovodai és Bölcsődei Intézmény fenntartói joga átkerül
Jászalsószentgyörgy Községi Ónkormányzathoz, az intézményből kiváló Mesevár Ovodai
Tagintézmény új költségvetési szervként Jászboldogháza Község Önkormányzata fenntartásába
kerül.

2. A Társulási Tanács felkéri a társulási tanács elnökét és alebökét, hogy a tanácsi döntésről
Képviselő-testületeket tájékoztassa.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Szarvák Imre eh~ők, Szűcs Lajos alelnöke

3 .A tagönkormányzatok polgármesterei gondoskodnak arról, Képviselő-testületek hozzák meg az
elvi döntést a Társulás megszüntetéséről, a költségvetési szerv feinitartói jogának változásáról, ill, a
kiválással érintett tagintézmény esetében az új költségvetési szerv létrehozásáról.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Szarvák Imre elnök, Szűcs Lajos alelnöke

4.Az elvi döntést követően az intézmény-vezető gondoskodik arról, hogy beszerezze sz Nkt. 83. ~
(4) bekezdésében meghatározott szervek véleményét.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Sándor Erzsébet intézmény-vezető

5. A tagönkormányzatok jegyzői gondoskodnak a fenntartó-váltással kapcsolatban sz alapítói
okirat-módosítás ill. új alapítói okirat elkészítéséről

Határidő: 2015. május 28.
Felelős: dr. Kovács Komél jegyző, dr. Dinai Zoltán jegyző

6. A Képviselő-testületek meghozzák a végleges döntésüket a Társulás megszüntetéséről 2015.
június 30-al hatállyal, Jászalsószentgyörgy tekintetében a költségvetési szerv átszervezéséről,
Jászboldogháza tekintetében új költségvetési szerv létrehozásáról 2015. július l-jel hatállyal. A
képviselő-testületek elfogadják a Társulást megszüntető okiratot ill. sz alapítói okirat-módosításról
szóló okiratot (Jászalsószentgyörgy) ill. új alapítói okiratot (Jászboldogháza). Jászboldogháza
Községi Onkoimányzat Képviselő-testülete dönt sz intézményvezető megbízásáról.

Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Szarvák Imre ebök, Szűcs Lajos alelnöke

7. A tagönkormányzatok jegyzői gondoskodnak a fenntartó-váltással hpcsolatban sz alapítói
okirat-módosítás ill. új alapítói okirat, testületi határozatok és MAK adatlapok beküldéséről,
Jászboldogháza tekintetében OM azonosító igényléséről ill. a K.IR feltöltéséről.

Határidő: 2015. június 15.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, dr. Dinal Zoltán jegyző



8. A tagönkormányzatok jegyzői gondoskodnak a femitartó-váltással kapcsolatban a támogatások
lemondásáról ill. Új támogatás bejelentéséről a MAK felé, 2015. július-augusztus hónapokra
vonatkozóan pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötése válik szükségessé.

Határidő: 2015. május 15.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző, őr. Dinai Zoltán jegyző

Határozatról értesül:

Szarvák Imre sk.
elnök

1.) Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás,
Jászalsószentgyörgy
2.) JNSZMXH, Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgám~ester, Jászboldogháza
4.) Sándor Erzsébet intézményvezető, Jászalsószentgyőrgy
5.) di. Kovács Komél jegyző, H.
6.) di. Dinai Zoltán jegyző, Jászboldogháza

Szűcs Lajos sk.
ebökhelyettes

A kivonat hiteléül:
n

Sopronyi Kitti
j egyzőkönyvvezető



K i v o n a t: készült az AJsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának 2015. február ii-én megtartott ülésén felvett jegyzőkőnyvéből:

3/2015. (ILI1.)flhatározat

az Als&.jászsági Köznevelési lntézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének
elfogadásáról

Az Alsó-jászsági Köznevelési intézrnényfenntartó Társulás Társulási Tanácsa sz állainbáztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015, évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) sz alábbi határozatot hozza

11

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és sz általa létrehozott ás fenntartott
költségvetési szervekre (intézményekre), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed
a

2. *
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését

201.036 E Ft Költségvetési bevétellel
201.036 E Ft Költségvetési kiadással

O E Ft Költségvetési egyenleggel
0 E Ft -ebből működési
O E Ft felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások ás bevételekből „ Irányító szervi
támogatás (intézmény űnanszírozás )“ összege 98.086 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek
bevételeit ős kiadásait a költségvetési határozat I. melléklete alapján határozza meg a Társulási
Tanács.

(4) A múködési és felhalmozási célú bevételi ás kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2.1. ás 2.2.
melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

3. ~

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja
meg: A társulás ta~ainak a nitiködési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. melléklet alapján
hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő benihAz~’i, felújítási kiadások előirányzatának



felújftásonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4. melléklet
szerint.

(3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi Ezetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulási Tanács 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételek és kiadásait, a
Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a & melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás bevételeit és kiadásait fiibb j ogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási
előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és kőzfoglalkoztatottak
létszámát a 10, melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Társulási Tanács a kiadások között 300 ezer Ft általános állapít meg. A tartalék
felhasználásáról a Társulási Tanács dönt

4. *
A költségvetés végrekajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrebajtásátt a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetássel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának
jegyzője a feladatot ellátó felelős.

5. * Az előirányzatok módosítása

(1) A TársUláS bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportositásról a Társulási Tanács dönt

(2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 600.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft
ősszeghatárt nem haladhatja meg, az elnőkre átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elxiök negyedévente köteles beszámolni, a
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat
inódosításijogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. * (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - sz első negyedév kivételével — negyedévenként (a
döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ej hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ra óv közben az
Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a
költségvetési határozat módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla



ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előiityzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.

(6) Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert
tiibbletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot
táj ékozta’j a.

(7) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt elöirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előiityzat-felhasználási jogkölTel rendelkeznek.

(9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve
ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt
tartásával vállalhatnaic kötelezettséget

(10) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a
felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási
Tanács jóváhagyását követően.

(I]) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját kőltségvetésében meghatározott
előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről
úgy gondoskodni, hogy sz biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított
előirányzatok takarékos felha’miMását

5. *
(1) A feladat elmaradásából származó — személyi és dologi — megtakarítások fe]has,tuibkára csak a
Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
(4) A Társulási Tanács mi.mkaszervezete (polgármesteri hivatal), valamint a költségvetési szervek sz
évközi elóirányzat-módosításokról a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője (a társulás
székhely Önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője) által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezeti.

6. *
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(l)A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrolirendszer keretében valósul meg, melynek
létrehoz.ásáért, műkődtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely Önkormányzat
polgármesteri hivatalának jegyzője, sz intézmények esetében sz intézinényvezető felelős.

(2) A költségvetés végreh~tását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács köteles
ellenőrizni, sz éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a
Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előteijesztésekor köteles a Társulási
Tanácsot tájékoztatni.

8. ~
Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a határozat a mellékleteivel együtt 2014. február 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit
2015. januárI, napjától kell alkalmazni.

(2) E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi beszámolóban kell számot adni.



Határidő; folyamatos
Felelős; Szarvák Imre, Társulás elnöke

dr. Kovács Kornél jegyző
Sándor Erzsébet intézményvezető

Határozatról értesül:

Szarvát Imre sk..
elnök

1.) Als6-jászságj Köznevelési Intéztnényfenntartó Társulás,
Jászalsószentgyörgy
2.) JNSZMKH, Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogbáza
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5.) Ci~apalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Jászalsószentgyörgy

Szűcs Lajos sk.
elnökhelyettes

A kivonat hiteléül;

~‘:.Sopronyi Kitti
j egyzőkönyvvezető
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I. Múkdd~l Célú bevételek ás kiadások mérlege
(Társulási Szinten)

KIADASOK OSSZEflN 423+23)

Kiltségvetási tObbint:

‚-

I
!
I
I

Megnevez’,
kindésuk

tO’Ifltban I

Kólteégtret4,i bevételek

költségvetési maradvény Igt’wéti~
VálIaIIw,ki mamdvóny Igdnflev~~
—. - —

Betét vlsszavgnésála~q szávmaző bevétEl
Egyéb belső flnansz(mzásl bevételek

Hfányk~5 UfleJIszuI~z4sJnakbeydtek, (2’»?!.)
LikvIditiN célú hitele)’ k~lcsön5jc felvétele
Éitékpa$nji~ bevételei

Ad6sságboz nem kapcsolódó szdm,azékos flwJe(wk bevéwf&

Mük4d~& célú tlnn,mfnnni baétwek Snn,en: (‘4.+a+22.)

EW’WLIK őSsZntn (23+23)

Kőfts’gvetó,l hiány:

Tervezési hMny.

lCöitflwmtg,j kladbok l%enhse~ (1+....+fl)

Ukvid$si célú hitelek tortesnts~
-~-Rögd lejáratú Itekk tödesztése

liosszij lej~mtú hitelek tOflesaUj~
krncsői, tMesztáse

— -- --.Forgatási célú beifőldí, kOlfőjdi értékpepímk v6s~rlása
Betét elhelyezése

nem kapcsolódó s2~tInazákns ugyletek kiadásai

Máköddgl célú finaiwgoz’,i kiadihok b.szesen, (14+.,.+flj

Tervezési többlet



elsd flnanszínwás bev~WeJ (1 2+.,. pi 5)
ségvetÉsI mamdv4

Váiialkoz*si man’iMri)
Betét vlsszrnonásábd~ vámrnző bev&ef

‘aprr értókesRésc
‘belső fluanszfrozásl bevételek

*iMső ~erzsz~ flair bevé(e&( (flI...+fl)
Hosszil lejiretó hitelek kdlcs~nők Mivétele
LJl~lditásl c~h~ hitelek, kölcsijnű]c relvétek
MvId iejhrati~ hitelek. k,51a&ijjk felvétele
~tt~lqmp(mk ldb~htása

FSl,aimozal c’lú Ibw’níre,jd bsv’telaic (1111j

B#VÉTEL ÓSSZtSEN (10+22)

II. Pelhalm’j~g~ célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

t.

I
!
t
I

Meg nevezés

Fe~ieimozjsj célú t&’iogatisuk államháztartáson bel’]kdl

1.-bő’ EU-s támogat

FdhsjImw4~i bevételek
Felhalmozási ~lú őtvefl,pénzes~k~Jx átvétele
4.-bő’ EU-s témogstés (kózvetien)

fellialmozAsI Célú bevételek

Megnevezés

Ezer fodntbe~, I

KMts’gvetbi bevételek denizen:
Kblflévmedel kiadások asizesse: (1+3-o 5-’-».-9)

Hitelek t~de5zté,e
Rövid lejánitú hitelek tbflesztése

k~áyat.ú hitelek t&lcsztése
Icalcsön “eszt’jso
Be(ektet’4si téli) beIraldi, kOljöldi értekpeplroic vásáilása
Betét elhelyezése
P#nzugyi Ikinig idad&ssl

Km~’gnt’eI lilányi

cAm rim imijel tindisaIc ±21)

KIADÁSaIt ÓsszmsEpi (10÷22)

Kőltsé~adei tdbblst,

TeyvnIsI tőbbie
Teivezdel hiány



3. melléklete 3/2015. (1l.fl’j tánulási tan6cs hetárczaté$oz

A társulás tagjainak hozzájárulása
a társuljs működési kiadásathoz*

Mmben !
. EredetI .lótMnyat

JaJt~~t~jg~bnfl 8 368

K8~&~_ .‚..‚ 60%

L~
Ő5Sfl$EN: 14 u’

*Az Nötv. 90.3(2) bekezaésébeg foglflk aIapj~n



4. n elfékfet a 3/2035. (uJJ,) társulási tanács határozat,fl,’jz

Beruházási kiadások előirányzam feladatonként

Ezer forintban!

Felújítási kiadások
előirűnyzata célonként

Ezer forintban I



5. melléklet a 3/2015. (11.11,) társulásI tanács határozatához

AJsó-Jászságl Káznevelósl lntózn’ényfenntartó Társulás adósságot kaietlceztetó ügyletekbót
ás knessógváflalásekból fennálló kötelezettsógel

Esmdnes I

5or~ Éveit Összesen
MEGNEVEZÉSir”,’ (6=3+4±5)

2016. ( 2017. 2018.

If 2 IL~
2. I I ‘r~ ‘ I
4’ j r ‘I

5•j5. 6SSZESkÓ7rInnTs~ - . I - I :



6 melléklet a 3/2015. (11.1 LI társujásl tanács határozatához

AJSŐ-Jászsági Köznevelési lnttz’nénytenntartó Társulás át bevételehiek részletezése sz
adósságot keletkeztető ügyJetb6l szármnó tárgyévi lízetési kötelezettség megállapításához

I

E.vátSl Jagcímek 2013. lvi m’&irpat

1 2 3

L. vagyon b a T&sijlbt meglletd ngya’ k~& Jog érUI~s*&b& Is hamcs&’SIb& pint

2. o~taia OicsWds dO ~ I
~ JTárgyf abza az ImmatesMs Jd~g. részvé’y. r’oim..dés’ vdlalat &t&’*IsébőI sSnnazj bev&dH

4. Blrdg-. pód&- Is dI~b.’kd

5. ic~~’, fll~ve gsaclayMl&6~I Impada~s m.g*Olás

SAJÁT BEVÉTELEK ÓSSZESEN. -

fl adósslgot Ipleanaó Og$etahez t*~%’d hDnj~&UIs rdsleta VIWIYaJIdI nóki 35&2OU. ~QIjj) Kvnn. Rendelet LI (1) h.bni”
—.



7. melléklet a 3,2015. (11.11) társulási tanács határczaahoz

Alsó-Jaszsági Kőzneveiési Intéznónyfenntartó Támuks 2015 évi adósságot
k&etkeztetó fejlesztés’ céljai

FaJl~sj dl láSs



8. melléklete .WZOiS. (ll.IL) t&suiásj tanács hatámzatáI,oz

Európai unlós támogatássai megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, bazzójárulások

EU-s projekt neve, azonos(tója:

Ezer Ibdntbent
J~üDIc 2015. 2015. 2016. u~it Onnan
l~* erő
L-se eröb&
jW’I%rás
LT~nzkozis
—
I~ébbn6s

[~n~ak a-nm: I
Lmaao’ kŐIb’pek 2015. 2016. 2016. utás
——
~b~t
Sag~flso~ lgáfl Wide
a~_

~- I
EU-s projekt neve, azonosftója:

be tudatkenijFanUck 2015. 203$. 2016. után 0.”.—
l~erd
~ - S4%tWdb& kŐzpond ~nogatk
lEU4fwt
~Woz&
IHI~fJ~n
~m

LItI.d’.a. ke.4.k 2015. 2026. 2016. után I Ú.n.-’..
iEzeméM »liega
t~$flsit b.asn’.~&

ISt%’lItIwt I~FIybC Wide
Mmlnlaai itIt~gek

L~ i~l
Társuláson kívüli EU-s projekteidiez történő hozzájárulás 2015. évI terve

[ Tbnsgatott n.y. ‚inr-41L4b (ER)

Lon-ar
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10. m&JéWet a 3/2025’ 0L21J táaufS tanks hatámzatáhoe

f MI~’gnW.I man afmpd. &‚c1 ö BbO6dsI katnéip
[!~!“~‘ ngnsvnó..

r~ $

a EI&rinya’t-aapm% Wemmlte4őbtiynt magnnabs

3

kv’~Imk
4
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1.1.
1.2.
13.
1.4
1.5.
a
Li.
LI.
LI.

1.10.
L1L
L

LI.
a
Li
24
3.
a
a
43.
a
5.

5.1.
sa
5.3.
a
‚.

a
I.

Li
9.3.
IlL

L
LI.
La
Li
1.4.
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bt&e
—ra
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flráW6v1,~.

a
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‚Li-I.

4

3 it
054
342

4 S
nag

a ma
Inc

Mimb
Ida
k

-I

Fd iak

1.5.
2.
1.

11
2.3.
IA.
3.

( )

bok
(L1t...+

add

k. n~daar



IL melűékjn a 3/2015. (11.11.) társulád tanács határozatához

AdatszoIggIt~g5
az elismert taltOzósállOmányról

öltségvat~.,j szerv neve: Cifrapalom Óvodai és Bölcsődel Intézmény

Költségvetési szerv szántlaszá,,,e: 11745035.16834587

Éves a’edetj kiadási előirinyzg: 102.450 ezer Ft
napon mu elismert taitozúállomgny ősszesen: OFt

K nap 3060 nap 60 napon
alatti tőzötti bill Onzea.n~ot dUoindny ‘UQm~’Iy állomány

L Allemmai szembeni tart~flsck

2. K&pontj kőIIs6gveta~ szemben fwinMld Laflnzgs

3. flkOIőn&eq± Min p& apokjij szembeni Lwtuzb

4. TI) &apcldml sienteni tafloz~s

Tmrtwás&wm’~y önlwriMn>twk ~s inttmónyek

6. Epyéb tartozásMlomj,’y

. Összesen:

Jászalsószentgyörgy 2015. január nap
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2. számú táJékomN tábla

Flflaii~droz4sJ bevételek

1~

U. flar$Asok

~ I$JnE2ovI~lls hOná~4njl6sJ adó

14. Dv4c~F kiadások

15. EII*tMtsk pénzbeli
—.—..
16 Egy4b m4kőd~sj cőlú kimtősok

lU. FelÚJ*~sok

19. Egyéb feflislmozásj kladk9sk
20. Tarts4ékcic
21. Kölcs5n ny’iJ’jsa
22. Rnflzfrozó~ kladésok

23. kiadások bgsze,en~

Egysnieg

Megnavs$’sd
a.
1.

2.

3.
Társulás mOköciási ~mo~stésaI

Mi3k4d~sl cáIu t4n,. AN-n belül

4. FulhalmoMsi c€Ú tőra All-n belli

5.
6.
7.
9.

MÚk&Iésl b~teIek
flFelbaimDrJsl bevé~lek

MOkik~Íc4h~őtveup4nz~zk,
Felt. c~lú ~tvett P4’lz~dc,



3. számú MJdkoastó kImut~t4g
Többéves hatással Járó döntésekből szánnazó kötelezettségek célok szednt, évenkónu bontás~,’

Kiajóg vonrata ‘enként
Ezer fcflnfbsn I



4. számú tájékoztató klmutatás

A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Bevételi Iogcfm



5. nin,’ tqéztatt ~baA1a6.jánsáqj tbzn.velésI Intázmónyfenntaztá Társulás
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