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Tisztelettel megbívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2017. március 20 -án, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

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

2. Beszámoló a település 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter rendőr ezredes, kapitányságvezető - szóban, írásban (Az írásos
anyagot a későbbiekben küldjük meg.)

3. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. * (5) bekezdése alapján
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy - Jászberényi HTP parancsnok
szóban, írásban

4. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, írásban

5. Előterjesztés a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ ellátásában lévő szociális
étkezés és a házi segítségnyújtásnál alkalmazott Intézményi Onköltség számítás
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

6. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2017. március 16.

Szűcs Lajos. ‚~~J ~j
polgármest~f~., ‘~ “7

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldoEhaza.hu
honlapon.
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Jászberényi Rendőrkapitányság

Beszámoló

Jászboldogliáza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről

2016,
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BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. ~ (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési Önkormányzat képvisető-testületének a település
közbiztonságának heivzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és sz 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. 5 km), Tápiógyörgye (kb.
8km).

Vasúton a MÁV 82-es számú., Hatvan—Szolnok közötti villamositott vonalán érhető el.
Vasútállomása a Jászboldogháza—Jánoshida nevet viseli. Közúton a 32-es főútról Jánoshida
felől érhető el, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton. Megközelíthető még
a Tápiószele (311-es fóút) - Tápiógyörgye—Jászboldoghkza közötti úton is. Területe: 55, 31
km2. Belterulete: 157 ha. Állandó népessége 1675 fő (KSH 2015. 01. 01.)

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2017.
Január hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint
készítettem el.

2016. évre kitűzött célok:

1. Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös
figyelemmel sz itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
jogsértések elleni eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által
elrendelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív irái~yba befolyásoló
fokozott ellenörzések és programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

2. Az Összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség növelése.

3. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi
kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.

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

5. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.
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BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján

Re2isztrált biincselekmények alakulása

2015. évben Jászboldogháza településen 14 darab volt a regisztrált bOncselekmények száma,
2016-ra ez a szám 25-ra emelkedett, ez 44%-os emelkedést jelent, ami nem azt jelenti, bogy
nőtt a bűncselekmények tényleges száma, hanem azt; hogy 2016. évben emelkedett a
vádemelések száma.

Közterületen elkövetett rceisztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett és vádemeléssel zárult bűncselekmények száma a 2015. évi 4-ről
2016-ban 12-re emelkedett.

Regi~ztr~RbüEcseIeI»nények szú ma Jászboldoghúza
te~epüIésen

25

20

15

10

S

O

ZOlaév

íurr~s:ENYŰBS

Kőzterületen elkövetett bűncselekmények

S

12

10

G

4

O

2

2015. év 2016. év

forrás:l~N YÜI3S



4

A reeisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése
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Forrás: ENYOBS

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2015-ben 835 volt, ez a
mutató 2016-ban 1492.

A kiemelt bűncselekmények közül etnberölést, annak kísérletét, halált okozó testi sértést.
őnbíráskodást, embercsernpészést, rablást, kifosztást, nem regisztráltak sem 2015 -ben, sem
201 6-ban.

Lopások és lakásbetörések számának alakulása
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A 2016-ben a regisztrált lopások száma jelentősen ( 9-ről 4-re) csökkent, a lakásbetörések
száma nem változott.
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Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2015. és 2016. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, a testi sértések száma összességében O-ről 3-ra emelkedett, valamint a
rongálások száma 1 -ről 4-re emelkedett.

BŰNÜLDÖZŐI MW(KA ÉRTÉKELÉSE

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját é~ az egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyornozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
mellékletben foglaítam Össze.

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

A tulajdon elleni szabálysértések számának alakulása a Jászberényi Rendőrkapitányság teljes
illetékességi területén:

Á tulajdon elleni szabálysértések számának alakulása 201S. 2016.

- Keletkezett ügyek száma talaj don elleni szabálysértés 593 613
- Befejezett ügyek száma tulajdon elleni szabálysértés 590 629

2015. é”
O
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Garázdasák. testi sértés. ronEálás bűncselekmények számának alakulása
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Befejezett ügyek megoszlása 2015. 2016.
-Bíróságra megküldés tulajdon elleni szabálysértés 231 220
- l3űnügyre áttétel tulajdon elleni szabálysértés 51 51
- Ismeretlenes megszüntetés tulajdon elleni szabálysértés 225 251
- Egyéb megszüntetés, felfüggesztés, egyesítés tulajdon elleni
szabálysértés 62 74
-Szabáysiő~zettu1~jdoneHeni szabálysértés 9 21j
- Feljelentés elutasítás tulajdon elleni szabálysértés 6
- Illetékességi áttétel tulajdon elleni szabálysértés 6 9

A keletkezett tulajdon elleni szabólysértéseic megoszlása 2015. 2016.
lopás 404 454
szándékos rongálás 83 69
csalás 55 51
j2~alaael~j~ítás 30 21
sikkasztás 17 Il
orgazdaság 4 7
~pndatlan rongálás 0 0
nem gépi meghajtású jármű jogtalan használata O O

Tulajdon elleni szabólüZtüek miatt kiszabott helyszíni b[rságok 2015
számának alakulása ‘ ‘

~z~~j~a4on elleni szabálysértés 73 64

A tulajdon elleni szabálysértésekfelderítési mutatójónal’ alakulása 2015. 2016.
összes tulajdon elleni szabálysértés 33,24% 34,12 %
bolti lopások esetében 62,5% 84,62 %
egyéb lopások esetében 31,25% 33,47 %~
lopásokat leszámítva egyéb tulajdon elleni szabs. esetében 35,19% 29,91 %

:
I’
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Forrás~ Netzsaru (2017. január 09-ej állapot.)
A ~a1 jelölt felderítési mutató forrása: Share point (2017. Január 04-el állapot.)

Jászboldoghózán 2015-ben, Illetve 2016-ban keletkezett tulajdon elleni szabálysértásek
számának a(akxdása
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

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

Jászboldogháza területén 201 6-ban 2 regisztrált közlekedési baleset történt, melyből 1 eset 8
napon túl gyógyuló sérüléssel járt, 1 esetben 8 napon belül gyógyuló sérülés történt.

Baleseti okok

A &úlyos sérüléses baleset bekövetkezésének oka a pályaelhagyás volt, a könnyű sérüléssel
járó balesetet az elsőbbségadás szabályának megszegése okozta.

Az rnea’lis mi2ráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek4 módszerek; a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).

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

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG IS~’WRTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre a jövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve alapján, a Jászság területén
található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítése érdekében új
útirányterveket dolgoztunk Id a jászsági települések — köztük Jászboldoghcfza — ellenőrzésére.
Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén, úgynevezett
gurulószolgálatot terveztünk és hajtottunk végre a településen, amely azt jelenti, hogy két fő
körzeti megbízott minimum 1,5 órában járőrszolgálatot látott cl, biztosítva a rendőri jelenlét
folyamatosságát.

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

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente 1-l alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente 1 alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztüxik a
kolteraleti ingatlanokban ás a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására. Ezen ellenőrzésekbe bevontuk a felső j ászsági körzeti
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megbízotti csoportot, tehermentesítve a helyi körzeti megbízottat és ezzel is fokozva a
településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések
A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb mutatói:

2015. év 2016. év

Közterületre vezényelt í 2225 2132
létszám(fő)

Közterülctrc vezényelt 21622 21665
: óraszám

Bilincshasználat~fő) 163 76

Előállítás (db) 158 100

Elfogás (db) 46 74

Elővezetés (db) 416 397

Helyszíni bírság (db/összeg) 300 fől 242 fől

40757000 3480000

Szabálysértési feljelentés (db) 67 105

Tulajdon elleni szabs’(db) 8 32

Bevont okmányok (db) 11 to1
f Ittas vezető (fő) 1 4

Bűnügyi hat (db) 305 165

Általános ügyirat (db) 1643 ] 1385

Forrás: KlIKK ás KREN]) statisztika

A fenti adatok tükrözik aiz ORFK által 2015. februárjában „intézkedési kultúraváltás” n~ven
bevezetett, a rendőrség megújulását, szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó
iránynutatása, melynek fő célja az, hogy ahol az állampolgár segítségre szorul, ott a rendőr
segít, ahol pedig intézkedni kell, ott a törvény kereti közötti szarikciót alkalmazva lép fel.

Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a településen.

Jászboldoghá.za községre önálló körzetleírás és útirányterv készült, annak érdekében, hogy a
más szervezeti egységektől érkező rendőrök könnyebben láthassák el szolgálatukat.

A községnek stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos Jánoshidáii él, amely a
szolgálat ellátásban nem akadályozza. Nagy figyelmet forditottunk ana, hogy a kötelező
távollétein túl (oktatások. lövészeti és intézkedés-taktikai képzések, 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.
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BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bíbme~előzés
Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek- és itjúságvédelemre, valamint az időskorúak
áldozattá válásának elkerülésére irányuló programokra. A fenti tárgykörökben készített
propaganda és egyéb felvilágosító kiadványokat Jászboldoghéza településre is eljuttattak,
ahol a körzeti megbízott és az oda vezényelt más rendőri erők részt vettek ezek teij esztésében,
a helyi polgárőrség bevonásával.

A hideg idő beköszöntével, figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő
embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket, hogy kihűlés ne következzen be.

A Jászberényi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, a Jászberényi Dériné Művelődési
Központban 2016. május Ii—én 10:00 órai kezdettel került megtartásra, ahol Jászboldogbáza
is képviseltette magát. 2016. április 12-én 10:00 órakor Jánoshidán a Zagyva-híd Közösségi
Házban, Jászboldogbáza, Jánoshida ás Álattyán községek vonatkozásában tartottunk
Konzultációs Fórumot. Mindkét fórumon, interaktív formában tárgyalták a résztvevők a
közbiztonságot érintő aktuális problémákat. A település ás intézményeinek vezetői mellett
mindkét fórumra meghívásra került a polgárőrség elnöke.

A rendőrkapitányságon készített szórólapj ainkat sokszorosítotturik, melyeken R5ként a
lopások, betöréses lopások megelőzésére hívtuk fel a lakosság figyelmét, kiemelten a Halottak
Napja- Mindenszentek niegemlékezések és a Karácsonyi adventi ünnepek alkalmával. Ezen
szórólapokat e-mailben a 18 település 21 polgárőr 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 beindítására
szervezet rendezvényeken szórólapot juttatunk el a lakossághoz, mely főként az idősek
sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzésével kapcsolatos hasznos információkat
tartalma

A rendőrkapitányság új bünmegelőzési stratégiájának köszönhetően az áldozattá válás
megelőzésére folyamatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetfink. 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 szeniléletváltásra van szükség a lakosság körében. A beindított Új
megelőzi stiatégiánknak köszönhetően az eltelt időszakban tapasztalható, hogy a Jászság
területén az eredményesebb bünmegelőzéshez, felderítéshez szükséges lakossági
szemléletváltás elindult. A lakosság figyelmét továbbra is rá kell irányítanunk, hogy 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 - ligyelemfelhívó kiadványokat elhelyezni. A lakosság figyelmét rá kell
irányítanunk, hogy a sértetti közrehatás nagyban befolyásolja a jogsértő cselekmények
bekövetkezését vagy elmaradását.

A 2014. őszén indult Országos drog-prevenciós programot 201 6-ban tovább folytattuk. A
megbízott megelőzési- és értékelő előadó csatolt munkakörben Drog-preveneiós tanácsadói
feladatokat lát el a Jászság összes általános és középiskolájában (32 intézmény), erről az
iskolák írásban értesültek. A drog-prevenciós tanácsadó kéthetente (páros héten) telefonos
ügyeletet, minden hónap e[ső péntekén fogadóórát tart.
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Baleset-megelőzési tevékenys&

A gyalogosok és kcrékpárosok védelme, 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 jéiművek,
kcrékpárok műszaki alkalmasságát. Terjesztik az ezzel kapcsolatos felvilágosító
kiadványokat. Rendszeresen végeztünk sebességellenőrzést a település területén. A több éve
megiendezésre kerülő motoros találkozót nagyszámú rendőri erőkkel biztosítj uk.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott en’üttműködés 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.). Az önkormányzattal
korrekt az együttműködésünk. Az önkormányzati testületi üléseken — egyéb hivatali
elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz. A közbiztonsággal kapcsolatos
felvetett gondokra, problémákra igyekszünk közösen megoldást találni.

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

E~yt1ttműködés az ü~vészsé~el. bírósá~al

Az ügyészségekkel, biróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk. Az
együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő
egyeztetésekre. A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának
segítésére. Több alkalommal kértünk különböző, bonyolultabb megítélésű ügyekben
állás foglalást.

A civil szervezetekkel történő e~yüttinííködés értékelése

Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében az
egyházak képviselőivel egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászsági
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberényi Központjával ás Terüieti Szakmai
Központjaival, az ott dolgozó családsegítőkkel évek óta jó a kapcsolattmk. Ennek
eredményeként a j elzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen működnek. Egy-egy konkrét
ügyet kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor a kapcsoíattartásra a
védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal, családgoridozókkaL A Jászság területén működő
iskolák ás óvodák itjúságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri találkozókon túl gyakran kérik
szakmai segítségünket egy-egy eset kapcsán. A helyi médiákkal az előző évekhez hasonlóan
folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk. és tartunk fenn.
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A pol~árőr e2yesületekkel történő e~yüttmükődés értékelése

A körzeti megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapcsolat alakult ki,
2016-ban a helyi körzeti megbízott szolgálatainak majdnem 50%-ában látott cl közös
szolgálatot sz egyesület tagjaival,

A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
flgyelőszolgáiat és közlekedési eflenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben emfltett időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők feLkeresésében, a
tájékoztatóanyagok lakossághoz történő eljuttatásában.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITŰZÉS

Összességében megállapítható, hogy 201 6-ban a Jászberényi Rendőrkapitányság a
hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben meghatározott feladatait,
valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek tükrében alapvetőenjó szinten teljesítette.

Egyes területeken fejlődés érzékelhető, más területeken viszont fejlesztés indokolt. A jelentős
Iétszámhiány, a megfelelő rutin hiánya nagymértékű leterheltséget generált és egyben
determinálta, hogy az elvárt eredményességet nem minden kategóriában tudjuk teljesíteni.
A szemléletváltozásnak is köszönhetően az évek óta emelkedő regisztrált
bűncselekményszámot 201 5-ben csökkenteni tudtak és a korábbi évek romló nyomozati
eredményességét ismét javuló irányba fordítottuk, ez 2016-ban is folytatódott a Jászberényi
Rendőrkapitányság illetékességi területén.

2017-ra vonatkozó főbb feladataink ás célkitűzéseink azonosak a 2016-ra
meghatározottakkal:

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

° Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség növelése.

• Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi
kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.

° A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése a
baleset-megelőzési tevékenység és a közúti ellenőrzések fokozásávaL

• Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.
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• A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység erősítése. A „Megelőzési és
Tanácsadási Konferencia” keretein belül a Szomszédok Egymásért Mozgalom
fejlesztése, továbbá az ORFK „Házhoz megyüi~lc!1’ programon belül létrejött
‚$ikeSafe” rendszer tovább folytatása.

• A körzeti megbízottnak a polgárőrséggel szorosan együttműködve folytatniuk kelt
a helyi bűnmegelőzési céllal végzett tevékenységét, lehetőség szerint minél több
űatal és időskorú személyt kell elérnie hasznos tanácsokkal az áldozattá válás
elkerülése érdekében.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

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

Sászberény, 2017. március 16.

Tisztelettel:
„%~‘YsÁ G~N»

íj ~
wi

Dr. Tóth Péter r. ezredes s
rendőrségi főtanácsos

mb. kapitányságvezető



1. számú melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti
bontásban

Jászboldogháza
2015. 2016.

Forrás: ENYÜBS év év
KIEMELT bűncselekmények

Emberölés O O
- befejezett szándékos emberölés O O
- emberölés kísérlete O O

Testi sértés 0 2
- súlyos testi sértés 0 1
- halált okozó súlyos testi sértés O O
Kiskorú veszélyeztetése 0 1
Einbercsempészés O O
Garázdaság 1 4
Önbíráskodás O O
Kábftőszerrel kapcsolatos bűncselekmények O O
Lopás 9 4
- személygépkocsi lopás O O
- zárt gépjármű feltörés () 0
- lakásbetörés 3 3
Rablás O O
Kifosztás O O
Zsarolás O O
Rongálás O O
Orgazdaság 0 1
Jármü önkényes elvételé O O
Összesen a KIEMELT kategóriában: 10 12
Közterületen elkövetett bűncselekmények: 4 12
Összes bűncselekmény: 14 25

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan;

Összes bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója
Összes bűncselekmény 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 1732 1309
Eredménytelen nyomozások összesen 1249 979
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 2981 2288
Nyomozáseredményességi mutató (%) 58,1 57,2



Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
Közteriileten elkövetett büncselekmények 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 400 469
Eredménytelen nyomozások összesen 131 111
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 531 580
Nyomozáseredményességi mutató (%) 75,3 80,9

Kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatój a

Emberölés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) -

Befejezett szándékos emberölés 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredinényességi mutató (%) - -

Emberölés kísérlete 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0
Nyomozáseredinényességi mutató (%) - -

Testi sértés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 106 88
Eredménytelen nyomozások összesen 34 23
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 140 11 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 75,7 79,3

Testi sértés - súlyos 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 37 29
Eredménytelen nyomozások összesen 19 10
Eredményes ás eredménytelen nyomozások összesen 56 39
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,1 74,4

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2015 2016
Eredményes nyornozások összesen 0 0
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozúseredményességi mutató (%) - -



Kiskorú veszélyeztetése 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 36 15
Eredménytelen nyomozások összesen 23 6
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 59 21
Nyomozáserednényességi mutató (%) 61 71,4

Embercsempészés 2015 2016
Eredményes nyomozésok Összesen O O
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyoniozások Összesen O O
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) - -

Garázdaság 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 219 183
Eredménytelen nyomozások összesen 90 44
Eredményes ős eredménytelen nyomozások összesen 299 227
Nyomozáseredményességi mutató (%) 70,9 80’6

Önbíráskodás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 5 2
Eredménytelen nyoinozások összesen 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 3
Nyoniozáseredméuyessé~i mutató (%) 71,4 66,7

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 2 0
Eredménytelen nyomozások összesen 0 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 2 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 0

Lopás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 335 488
Eredménytelen nyomozások összesen 858 698
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 1193 1 186
Nyomozáseredményességi mutató (%) 28,1 41,4

Lakásbetörés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 82 112
Eredménytelen nyomozások Összesen 247 291
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 329 403
Nyomozáseredményességi mutató (%) 24,9 27,8

Személygépkocsi lopás 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen I I
Eredménytelen nyomozások összesen 2 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 2
Nyomozáseredményességi mutató (%) 33,3 50



Zárt gépjármű feltörés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 3 2
Eredménytelen nyomozások összesen 11 17
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 14 19
Nyomozáseredményességi mutató (%) 21,4 10,5

Rablás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 8 10
Eredménytelen nyomozások Összesen 1 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 1 1
Nvomozáseredményessézi mutató (%) 88,9 90,9

Kifosztás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 4 7
Eredménytelen nyomozások Összesen 1 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen 5 8
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 87,5

Zsarolás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 4 2
Eredménytelen nyomozások összesen 2 I
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 3
Nyomozáseredniényessé~i mutató (%) 66,7 66,7

Reagálás 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen 18 16
Eredménytelen nyomozások összesen 28 13
Eredményes és eredménytelen nyornozások Összesen 46 29
Nyomozáseredményességi mutató (%) 39,1 55,2

Orgazdaság 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen 6 4
Eredménytelen nyomozások Összesen O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 5
Nyomazáseredményessé~i mutató (%) 100 80

Jármű önkényes elvétele 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 7 4
Eredménytelen nyomozások összesen I O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 4
Nyomozáseredményességi mutató (%) 87,5 100
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Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett tűzvédelmi
tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik a
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a közvetlen szakmai irányítása alá tartozó
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. A szervezet sikeresen teljesítette a rendeltetéséből
adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő feladatrendszerhez alkalmazkodott. Ezzel
elősegítette a térségben élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók
és normák betartásával történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság működési területe a Jászság, a 18 település közül
kivételt képez Jászszentandrás és Jászivány. A két településen a katasztrófavédelem hivatásos
szerveként a Hevesi Katasztrófavédelmi Ors végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.

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 készítése. Célja, a hazai és nemzetközi tapasztalatok, szakmai előrejelzések
alapján az egyes időszakokban várhatóan bekövetkező eseményekre való felkészülés és felkészítés’

A beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való
együttműködése példaértékű volt. Kiemelten a Jászberényi Rendőrkapitánysággal, a Jászsági
Mentőállomásokkal, valamint az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal. A Jászberényi
Hivatásos Tüzoltóparanesnokság együttműködési megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és
Jászárokszállási Onkormányzati Tűzoltóparancsnoksággal, valamint a működési területéhez tartozó
kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel.

Tűzoltás, mú’szaki mentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok a vonatkozó belső szabályzók szerint, a megfelelő
képesítéssel rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszerelésekkel lett végrehajtva a
2016-os évben. A beavatkozások szakszerű és hatékony felszámolásához indokolt esetben
bevonásra kerültek a közreműködő társszervek.
A beavatkozások mennyiségét vizsgálva a 2016-os év átlagosnak mondható. A működési
területünkön a hivatásos tűzoltóság 322 káresemény felszámolásában vett részt. Az esetek közül
tűzeset 149 műszaki mentés 173 volt.
Az önkormányzati tűzoltóságok: Jászkisér 99 esethez, Jászárokszállás 80 esethez vonult.
A 2016. év során illetékességi területen kívüli segítségnyújtásra 35 esetben vonultak a Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei (műszaki mentés, tűzoltás). A káreseményeket, ha
nemzetgazdasági szempontból vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy továbbra is a lakás- és
személyi ingatlanok területén történt a legtöbb esemény. Ezt a kategóriát a közlekedés területén
bekövetkezett műszaki mentések követik. Az ipar és kereskedelem elenyésző esetszámmal zárja a
solt. Ezek az arányszámok nem térnek cl túlzóan az előző évek statisztikai átlagától.

A Jászberényi 1-livatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai felügyelete alá tartozó önkormányzati
tűzoltó-parancsnokságok (Jászkisér, Jászárokszállás) a 2016. évben nagyrészt önállóan végezte
tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét. Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint az
elsődleges műveleti körzetükön kívül is végeztek szaktevékenységet, amely a vizsgált időszakban 3
esetben valósult meg.



A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával Jászárokszállás 18, Jászkisér 19
esetben avatkozott be káreseménynél.

Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai felügyelete alá egy létesítményi
tűzoltóparancsnokság tartozik, mely az ELECTROLUX LEHEL Kfl telephelyén végzi
szaktevékenységét. Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság nem kötött
együttműködési megállapodást a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, mivel nem
rendelkezik olyan gépjárművel, ami a telephelyen kívüli beavatkozást lehetővé tenné. A telephelyen
belüli beavatkozások fenntarthatósága érdekében a riaszthatóságot a 2016. évben biztosították.
Szakfelszereléseik karbantartott, megfelelő állapotúak.

Nagy múltra tekint vissza az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, A Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság kilenc egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. A
szakfelszerelések és a szaktevékenységet vállalt egyesületi tagok képzettségétől Riggően ezen
megállapodások I.- III. kategóriába kerültek besorolásra. Az egyesületek szakmai felügyeletét a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja cl, mely során a kapcsolattartás folyamatos.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra ajászsági egyesületek is sikeresen pályáztak. Szakfelszereléseket,
képzéseket, gépjármű-fecskendő felülvizsgálatokat, üzemeltetési költségek támogatását kapták

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2016. I. félévében megrendezésre
került Jászkiséren. 10 település önkéntes tűzoltó egyesülete 27 csapattal vett részt a versenyen. A
rendezvényt színesítette lengyel tűzoltók részvétele is, akik Jászalsószentgyörgy Község Onkéntes
Tűzoltó Egyesületének meghívására érkeztek a versenyre.

A Jászberényi 1-livatásos Tűzoltóparancsnokság egy felújított tűzoltó laktanyát tudhat magáénak.
A készenléti és hivatali munkarendben dolgozó állomány elhelyezési körülményei megfelelőek. Az
épület amortizációból adódó karbantartása folyamatos. A felújítási munkálatokat külsős
szakemberek, valamint a kisebb javításokat a készenléti állomány végzi a parancsnoki szabadidő
terhére.
A szakmai munkát lehetővé tevő gépjárműpark állapota megfelelő. A karbantartás és a műszaki
hibák javítása folyamatos, szakműhelyben kerül végrehajtásra.

Polzári védelmi szakterület

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

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.

A jászsági járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az anyagi javak védelme
érdekében az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, valamint egyéb civil
szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. 6 db „11” katasztrófavédelmi
osztályba sorolt településén rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező települési
önkéntes mentőcsoportok. 2016-ban Jászladány Nagyközségben alakult meg települést OMC’S űz



alapvető vízkár-elhárítás! tevékenység végrehajtására 26 Jő~ taglétszámnial. A szervezet
rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlata 2016. október 7-én végrehajtásra került. A
kirendeltség illetékességi területén 1998 fő köteles és 178 fő nemzeti minősítéssel rendelkező
önkéntes polgári védelmi szervezetbe beosztott segíti a katasztrófák elleni védekezési
tevékenységet.
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mmd létszámban, mind összetételben - a
közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.

A jászberényi tűzoltólaktanyában havi 5 alkalommal tartunk felkészítő foglalkozásokat a közösségi
szolgálatra jelentkezett diákok számára.

A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos a működési területhez tartozó településeken és
kockázati helyszíneken. 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 tűzoltó laktanyában negyedévente értekezletet kerül megtartásra a
közbiztonsági referensek részére.

Szervezetünk kiemelt feladatként kezeli az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. E
tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás
alkalmával, valamint a tanuló ifjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A
térség általános- és középiskoláiban, illetve városi és községi rendezvényeken különböző
célcsoportok számára tartottunk felkészítéseket, bemutatókat. Lakosságfelkészítő tevékenységünkre
a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a pedagógusok, a szülők részéről az igény
folyamatos. A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben nyitva áll a diákok és gyermekek előtt, s
ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 14 alkalommal 266 fiatal nyert betekintést a szervezet
munkájába.

Iparbiztonsági szakterület

A katasztrófavédelem iparbiztonsági feladatkörei az alábbiak szerint oszlanak meg: veszélyes ipari
üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése közúti és vasúti alágazaton belül —

‚ valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. A szakmai feladatok koordinálását,
valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a megyei igazgatóság végzi.

Az iparbiztonsági feladatkör biztosításában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
törzstisztjeinek bevonásával vesz részt, mely elsősorban a közúti és vasúti veszélyes áru szállítások
ellenőrzésében való részvételünket jelenti. A tárgyév során szakellenőreink részt vettek a
Kirendeltség által szervezett ellenőrzések nagy részében, valamint biztosították a területi szerv által
szervezett regionális és munkaidőn túli ellenőrzéseken. Ellenőreink bevonásra kerültek a BM OKF
és a megyei Igazgatóság koordinálásában végrehajtott DISASTER akciók biztositásába is.

A vizsgált időszakban 35 esetben ADR közúti és 6 esetben RID vasúti és 1 RID telephelyi
ellenőrzéseken vettünk részt. A végrehajtás során 860 közúti jármű és 178 vasúti vagon
ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzéseken bírság egy esetben került kiszabásra.

A parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek száma jelentősen csökkent 2016.
év végére. A Jász Plasztik Kit akkumulátor üzeme Felső küszöbértékű veszélyes üzemek körébe
tartozik, míg az ELECTROLUX KR telephelye küszöbérték alatti üzem. Az elmúlt évben 3
helyszínen került sor Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlat lefolytatására és ellenőrzésére.



Egy-egy helyszínen Belső Védelmi Terv és Kritikus In&astruktúra Védelmi gyakorlat került
végrehajtásra, melyen állományunk tevékenyen vett részt.

Az év során — vezetői utasításra — havonta két alkalommal vettünk részt a Kirendeltség által
koordinált üzemazonosítási eljárásokban, melyek alapján kijelenthető, hogy a gazdálkodó
szervezetek jogkövető magatartást tanúsítanak, a vizsgált üzemek működése megfelel a .

jogszabályokban előírtaknak.

Hatósázi tevékenyséz

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll — az egységes
iparbiztonsági, a tűzvédelmi és a polgári védelmi szakterületek is alkalmazzák a hatósági eljárási
jog teljes eszköztárát a veszélyhelyzetek megelőzése, valamint azok kockázatának lehető
legkisebbre csökkentése érdekében. A megelőzési-hatósági tevékenység kiemelt szerepét mutatja,
hogy az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok további, új hatósági hatásköröket
biztosítanak, ilyen például a kéményseprő- ipari szolgáltatás hatósági felügyeletéből adódó
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 összernggő hatósági eljárások
lefolytatása.

Az ellenőrzési ütemtervek összeállítása az éves országos ellenőrzési tervben meghatározottak,
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készülnek. A létesítmény nyilvántartás alapján,
az illetékességi területen több, mint 300 létesítmény működik, ezek közül több, kiemelt nagyságú
gazdasági társaságok is működnek. A különböző létesítményeknél tartott hatósági ellenőrzések
során tapasztalataink szerint kielégítő a tűzvédelmi helyzet.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részt vesz az integrált hatósági munkában. A
parancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott mellett a készenléti állomány a káreseményeket
követő helyszíni ellenőrzések végrehajtásával egyre növekvő számú hatósági tevékenységet végez,.
A 2016. év során 180 tűzvédelmi ellenőrzésbe került bevonásra a tűzoltóság állománya
(határszemle, parlagfű szemle, működési engedély, használatbavételi szemle, tűzvédelmi átfogó és
célellenőrzések, kereskedelmi tevékenység bejelentést követő ellenőrzés, aratásban résztvevő gépek
tűzvédelmi műszaki felülvizsgálata).

Összegzésícén’ elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltópaninesnokság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területé,,
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kih,irdetésére nem került so,; kiemelkedő tűzeset,
iparbiztonság területé,; baleset iiei;; történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség.
A beszámoló időszakában a szak,,, ai in unka, .folyam atosan ii övekedett. A kiegyensúlyozottabb
niunkakörülményeknek, valamint űz eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása in egtörtént.



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Év Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó

~ 2016 0 2 2
mentések száma Egyesület vonulása

Érdekes statisztikai adatot produkált a 2016-os év Jászboldogháza tekintetében. A véletleneken
kívül azonban ez a „O-ás” statisztika köszönhető a jó lakosságtájékoztatásnak, tűzmegelőzési
propagandának, valamint a külterületek jellegének és az ott folyó intenzív mezőgazdasági
tevékenységnek is. A műszaki mentés mind a kettő közlekedési eszköz balesete volt.

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 tő. 2016-ban polgári védelmi
jellegű gyakorlatot nem hajtottunk végre.

Vis maior
A tárgyi időszakban-tekintettel arra, hogy ilyen jellegű esemény nem következett be- a település vis
maior igényt a település vezetése nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
Az Apáti Járás Önkéntes Mentőesoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a
Polgárőr és a Tűzoltó Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőesoport sikeres minősítő vizsgát
tett a 2014. május 23-24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság folyamatosan, heti rendszerességgel részt vesz a
32-es és 31-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járművek ellenőrzésén. A településen a Kat. Tv.
IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó
szervezeteknél időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemle kerül
lefolytatásra. Ellenőrzésre kerültek a településen található növény védőszer és műtrágya
forgalmazók.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Év Tűzvédelem Polgári Iparbiztonság Piacfelügyelet Vízügyi
vedelem

2016 22 6 0 0 0

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 33 (gazdasági
társaságok, közintézmények) létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavéd elmi szempontból
jelentősek.



Kapcsolattartás
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság kapcsolata a település Onkormányzatával, annak
vezetőivel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi
polgárőrséggel és tűzoltósággal megfelelő, magas színvonalú.

Jászberényi HTP vonulási adatai

76
2016

Vonulási adatok 2016.

Jászberény HTP
Beavatkozást igénylő esemény 221
Kiérkezés előtt felszámolt 22
Szándékosan megtévesztő jelzés 3
Téves jelzés 76

Összesen 322
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Jószboldogháza Községi Önkormány
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Összesített Közbeszerzési terv
2017.

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

tárgya: tervezett eljárás fajtája
időpontja

Jászboldogháza, 2017. március 16.

Nei~s leges

Szűcs Lajos
polgármester
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Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

Intézményi Önköltség számítás

A szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló
jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben szükséges a szociális
alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó térítési díjak áttekintése és tárgyévre
történő megállapítása.
Az Sit. 115. ~ (1) bekezdése szerint:

‚J]) Az intézményi térítési djj a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj,~. Az intézményi térítési dUat afenntartó tárgyév április
1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési d(j összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési c/U év közben e~y alkalommal
korrigálható. Az intézményi térítési d(jat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása
során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek
arányában kell megosztani.”

Az Sit. 92/B. * (I) bekezdés a) pontja szerint:
„‚4 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állainifenntarója konkrét
összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.”

Az intézményi térítési díj meghatározásáról ha önkormányzati társulás a fenntartó a
társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 31 .f.) pontja
szerint:
„‚4 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéró’l, valamint a
J7zetendő térítési df/akról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok
Jászjákóhalina Község Onkonnányzatátjelölik Ici. A rendeletalkotás során a
rendelettel érintett település adottságait, igényc it figyelembe véve a képviselő
testületek ajánlásai alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészítenL A
rendelet-tervezetet a rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett
előzetesen nzeg kell küldeni. Jászjákóhczlma Község Önkormányzata a rendelet
megalkotásánál a közösfenntartású intézmény szolgáltatásait igénybe vevó’
önkormányzatok képviselótestületeinek előzetes egyetértése alapján alkotja meg
rendeleteit.”

Ezen jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el a Jászsági Szociális
Alapszolgáltató Központ önköltség számítása.

Szociális étkeztetés

Jászboldogháza

2017 évben az étkeztetés várható önköltsége:
5.949.O7OFt

2017 tervezett ellátási nap (adag):l9fóx2Slnap



4769 adag

Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség:
1247 Ft/nap

(2017. évi központi költségvetésben biztosított támogatás: 60.896
Ft
Egy ellátási napra jutó áHami támogatás 251 nap figyelembe vételével: 243
Ft/nap)

Házi segítségnyújtás

A Kormányrendelet 3. *(1 )bekezdés b)pontja szerint:
„Az intézményi térítési d(jat és a személyi térítési d(jat házi segítségnyi~jtás esetén-
szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó-gondozási órára vetítve kell
meghatározni.”
(2017. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:
szociális segítés:25.000Ftlfő
személyi gondozás: 273.000Ft/fő)

Jászboldogháza

2017 évben a házi segítségnyújtás várható teljes költsége:
4.629.5 OOFt

251 napx8óra=2008x2,Sfó
SO2Oóra

4.629.500Ft:SO2Oóra=
922Ft/óra

Jelenleg Jászboldogházai telephelyen szociális étkeztetésben 3315 részesül.

A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől fliggően 1 3OFt, 300Ft, 430Ft/nap.+50 Ft
kiszállítási költség.

Házi segítségnyújtás keretén belül: szociális segítésben:9 15
személyi gondozásban: 12 15 részesül.

A személyi térítési díj: 4O0~/óra.

Jászjákóhalma, 2017.03.09.
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető
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