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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. március 20-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő nyílt soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti f~ldszinti tanácskozó termében.

Jelen vaimak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert, —

képviselők

Szűcs Lajos - polgánnester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről vendég: 4 fő

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áh, az
ülésen jelen van 7 fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a mai ülésen a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület a napirendek sorrendjében az alábbi változtatást javaslom: 1. napirendben a 2.
napirendet, majd a 3. napirendet, és utána az 1. napirendet tárgyalja a Képviselőtestület, majd a
ineghívóban leírtak szerint folytatódjon a napirendi pontok sorrendje.
A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai soros ülésen a
Szűcs Lajos polgármester javaslata alapján a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület, az alábbi változtatással:
Az 1. napirendben a 2. napirendet, majd a 3. napirendet, és utána az 1. napirendet tárgyalja a
Képviselőtestület, majd a továbbiakban a meghívóban leírtak szerint folytatódik a napirendi pontok
sorrendje.

Határidő: március 20.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter rendőr ezredes, kapitányságvezető

Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Dr. Tóth Péter rendőr ezredes Urat a Jászberényi
Rendőrkapitányság rendőrkapitányát és Kerekes Dániel rendőr körzeti megbízottat.
Megkaptuk írásban az egész Jászság adatait tartalmazó, és a településünk 2016. évi
közbiztonságának helyzetéről készült beszámolót. A beszámolóból megállapíthatjuk, hogy
Jászboldogháza település közbiztonsága viszonylag jó. Atadom a szót a Rendőrkapitány
Umak, és kérem, ha van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.
Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Ur! Több
alkalommal átnéztük az írásbeli anyagot, de még is találtam benne egy elírást, melyet először
kérem, hogy javítsunk ki. A beszámoló 5. oldalán, a grafikai diagram alatt lévő szöveget
kérem módosítani az alábbiak szerint: „Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2015.
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és 2016. tekintetében a regisztrált rongálások száma nulla, a testi sértések száma
összességében nulláról háromra emelkedett, valamint a garázdaságok (nem rongálások) száma
egyről négyre emelkedett.” A hibáért elnézést kérek, és köszönöm szépen a javítást.
Osszehasonlítva megvizsgáltam a tavalyi és az idei, március 20-ig tartó bűncselekmények
adatait is, melyek megegyeznek. Egy elkövetés volt hulladékgazdálkodás megsértése miatt,
ahol a feljelentést az önkonnányzat tette. Az ügyben alTól tudok beszámolni, hogy vádemelési
javaslattal az iratokat megküldjük az Ugyészségnek. Osszességében a tavalyi évben jó évet
zártunk, annak ellenére is, hogy a testi sértések és garázdaságok száma nőtt. Sajnos a
rendőrségnek sokkal kevesebb lehetősége van a megelőzésre, mint a vagyon elleni ügyekben.
A lopások száma tavalyelőtti 9 elkövetésről tavaly 4-re csökkent. Rendőrség feladatának
tartom, hogy a vagyon elleni ügyekben csökkentsük az ügyek és a nyomozások számát,
valamint a 14 kiemelt bűncselekmény tekintetében tűztűk ki célul a csökkenést. A
szabálysértések tekintetében a Jászságban növekedés mutatható ki, de Jászboldogháza
tekintetében ebben is jó helyzetben van, mivel a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények
száma sem nőtt. Összes bűncselekmények száma egy sajnálatos nyári elkövetések miatt volt
több, a motoros találkozó miatt, amelynek a kezelésében lehet, hogy más utat kellett volna
követni. Ugyanakkor okulásul szolgálhat mindenki részére, hogy ittasan vezetni akkor sem
szabad, ha rendkívüli esemény van, és nem a mindennapi hétköznapokat éljük. A közlekedési
helyzet mindenképpen javult, a halálos balesetek száma 6-ról 4-re csökkent. Jászboldogháza
illetékességi területén nem jelentkezett ilyen súlyú baleset. A közlekedési balesetek számát
mindenképpen a rendőri intézkedések és a rendőrök utcán történő tevékenységének
aktivizálásával próbáljuk megoldani. 2016. szeptember 1 -től a rendőri intézkedések száma az
előző évekhez képest nagymértékben megnőtt. Először háromszorosával, majd lassan vissza
csökkent kétszeresére. Ez az érték nagyon jó aránynak mondható. A közterületre vezényelt
létszámban és a közterületre vezényel óraszámban látható, ha minimálisan is, de növekedés
mutatható ki. Nem azért mert több rendőr van, hanem lehetőséget biztosított a Kormányzat és
a ORFK arra, hogy túlórákat tudjuk kifizetni, ezáltal tudtunk több rendőri erőt, több időben a
közterületen töltetni, és ha már ott voltak, akkor próbáltuk aktív munkával tölteni. Most is
tapasztaltam, ahogy Jászboldogházára jöttem, hogy a készenléti rendőrség rendőre is a
faluban vannak. Ez havonta több alkalommal is elő fog fordulni. Emellett a migráció is csak
hatással van Jászboldogháza településére is, hiszen a kollégáink igen nagy számban, a járőrök
és a körzeti megbízottak közül is néhányan kéthetente egy hetet töltenek szolgálatban a
határon. Számuk 10-12 főre tehető. A már elkezdett kiképzésben lévő személyeket
remélhetőleg minél hamarabb a határra tudjuk majd bocsátani.
A Jászboldogházán szolgálatot teljesítő körzeti megbízott munkájával elégedett vagyok.
Kerekes Dániel főtörzsőrmester Jászboldogházán szolgálatban töltött ideje mellett Jánoshidán
is teljesít szolgálatot, mert a Jánoshidai körzeti megbízott a pozícióját még nem tudja ellátni.
Jelöltünk már van, mert az áthelyezési kérelme kb. féléve megérkezett hozzánk, de sajnos a
pénzügyi keret megnyitását az ORFK még nem engedélyezte. Nem engedélyezte a Dabasról
érkező kolléga áthelyezését. Bízunk benne, hogy erre hamarosan sor kerül, és attól kezdve a
körzeti megbízottak együtt dolgozva, azonos időt tudnak tölteni mind a Jánoshidai, mind a
Jászboldogházi területen együtt, vagy a saját polgárőreikkel együtt töltenek majd szolgálatot.
Ez mindenképpen még hathatósabb jelenlétet fog majd biztosítani mindkét településen.
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak azt a segítséget, amelyet a rendőrség részére
nyújtott, valamint azt a nagy segítséget, amelyet a Polgárőr Egyesület részére ad. A
polgárőröknek pedig szeretném megköszönni azt a munkát és segítséget, amellyel néha még a
körzeti megbízottat pótolva is tudta a közbiztonságot teremteni a faluba. Jászboldogházán az
átlagosnál sokkal nagyobb rend van. Ez nemcsak a közbiztonság, hanem az élet más területén
is megfigyelhető. Nem csak azért, mert sokkal nagyobb tisztaság van az utcákon, bár ez is
feltűnő, hogy sokkal jobban, mint máshol, hanem látszik az emberek hozzáállásán, a
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viselkedésén, a nyugodtságán is. Ez nyilván az alapja annak, hogy a közbiztonság
tekintetében is ennyire pozitív képet tudhatunk. Örülök annak, hogy a rendőrség a
közbiztonság tekintetében elsősorban a körzeti megbízottai, a polgárőrséggei, és az
önkormányzattal közösen hathatós munkát tudott végezni.
Azok a célok, amelyeket az előző évben megfogalmaztunk, nem kell, hogy változzanak. Ezek
a célok, amelyeket megfogalmaztunk, a jónál is van jobb. Ezt azért tettük mert, míg a kiemelt
bűncselekményeken lehet csökkenteni, más bűncselekményeknél pedig a megelőzés módjára
kell törekednünk. A megelőzés érdekében gondolva az idősebbekre, a csalások, trükkös
lopások visszaszorításához megpróbáljuk felvilágosítani a lakosságot, ehhez szórólapokat, ás
egyéb felvilágosító anyagokat, tájékoztatókat juttatunk cl a célközönséghez. Nem felejtve a
Fiatal generációt sem, akiknek majd a jövőt kell képviselni. Oket nem csak a
bűnmegelőzésről, hanem a baleset megelőzésről felvilágosítani. Minden önkormányzatoknak
ás minden iskoláknak az iskola rendőrökön keresztül - felajánlottam, hogy mindenféle
segítséget megadunk annak érdekében, hogy a Fiatalabb generációt megpróbáljuk a
balesetektől megóvni. Ha az önkormányzatnak lesz Olyan rendezvénye, ahol részt tudunk
venni, ahhoz most is felajánlom, hogy ott részt veszünk, és kérem Onöket, hogy az
elkövetkezendő időkben is hasonlóképpen segítsék a rendőrség munkáját. Ha ez így marad,
akkor a jövőre még jobb eredményekről, és hasonló vagy még nagyobb megelégedettségről
tudok számot adni. Kérem Önöket, és elsősorban Polgármester Urat, hogy ha Úgy látja, hogy
a munkánk megfelelő volt, akkor azt legyen szíves majd a Belügyminisztérium által kiadott
kérdőíven is a megfelelő módon jelezni. Köszönöm szépen az Onök munkáját a közbiztonság
érdekében. Kérem, hogy az elkövetkezendő időben is segítsék a Rendőrkapitányságot, a
Kapitányság dolgozóinak a munkáját úgy, ahogy eddig is. Kérem, hogy a beszámolót
elfogadni szíveskedjenek. Ha kérdés van, akkor arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen,
hogy meghallgattak.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. A szóbeli kiegészítésből Úgy gondolom, hogy Ezredes Ur
pontosan látja, hogy melyek azok a dolgok, amelyek itt bennünket Jászboldogházán
foglalkoztatnak. Bármennyire is Úgy látjuk, hogy jó a közbiztonság a településen, kérem
Ezredes Urat, hogy ha lesz rá lehetősége, akkor minél hamarabb oldják meg, hogy Jánoshida
településnek önálló körzeti megbízottja legyen, ás ne Jászboldogháza legyen ezzel terhelve.
Tapasztalatuk alapján ez a helyzet kevesebb rendőri jelenlétet eredményez a településen,
akkor is, ha ez számokban nem látszik.
On is említette, hogy az önkormányzat azért tett a közelmúltban feljelentést, mert illegálisan
elhelyezett hulladékot találtunk. Már nem jegyzői feladat alá tartozik, és rendőrségi
feljelentést kellett tenni. Nagyon sokat kell azzal foglalkoznunk, hogy Jászboldogháza
továbbra is lehetőleg tiszta és rendezett település maradjon. Nem biztos, hogy ez így a jó,
mert lenne a rendőrnek ettől fontosabb, komolyabb feladata is, de bennünket bosszant. Ezért
ügyet kell belőle tenni ezután is, mert nálunk ezek a problémák. Szeretnénk, ha nem lenne
ilyen, de nem szabad hagyni, hogy előforduljanak, illetve szaporodjanak az ilyen ügyek. A
súlyalapon történő szemétszállítás eredményeképpen Sajnos még több illegális szemét
lerakásával számolhatunk. Ha találunk a hulladékok között azonosításra alkalmas gyanút,
akkor meg kell tennünk a feljelentést. Ezután is, mint eddig önkormányzatunk ellenőrzi, és
begyűjti ugyanúgy a külterületen, mint belterületen elhagyott szemetet. Belterületen az a
jellemző, hogy eldobálják a szemetet, és ezért volna szükség a minél több rendőri jelenlétre,
hogy a körzeti megbízott itt legyen a településen, és ha kell, akkor intézkedjen, vagy
akadályozza meg.
A beszámoló 8. oldala is tartalmazza és án is szerettem volna rá kitérni, hogy 2015-ben

„intézkedési kultúraváltást” vezetett be a rendőrség, és ezzel rendőrségi megújulást
irányoztak elő, ennek a fő célja, hogy ha az állampolgár segítségre szorul, akkor a
rendőr segítse. A bejelentést követően tavaly májusban a Motoros Találkozón történt,
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hogy a rendezvény rendőri biztosítását, ás ellenőrzését Szolnokról irányították, és a
rendezvény harmadik napján, vasárnap véleményem szerint elég drasztikusan került
sor a beavatkozásra. Ezt 2016. májusban lévő rendőrségi fórumon Ugyanígy
elmondtam az akkori kapitányságvezetőnek Körei-Nagy József rendőrkapitány Urnak,
illetve a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
Osztályvezetőjének, aki ezt irányította., hogy az a véleményem, bogy ez a
beavatkozásuk nem volt korrekt. Egyetértek azzal, bogy a rendőrnek az a feladata,
hogy a szabályokat betartassa, ellenőrizzen, és ha kell, akkor szankcionáljon. A
rendezvény 3. napján, amikor a motorosok elindulnak haza, és a település szélei
nagyon sok rendőr állította le, és büntette Oket. Véleményem szerint ez nem teljesíti
az itt leírt célokat. Azért nem, mert ha segíteni szerettek volna a szabályokat betartatni,
vagy ellenőrizni, akkor az lett volna a korrekt, bogy a 10-20 rendőr odamegy a
strandüirdő elé az utcára, vagy akár körbeveszik a strandot, mutatják magukat. Ha
ezek ellenére ittasan kimerészkedik valaki, olyan állapotban, ahogyan nem kellene,
akkor teljesen jogosan fogják megállítani és megbüntetni a rendőrök, ha kell. Attól az
intézkedéstől, ami a falu szélén történt, az én gyermekemet a strand utcájában még
elüthették volna. Nem ott akadályozták meg, és nem ott léptek közbe, ahol felmerült a
szabálysértés. Véleményem szerint másképp kellett volna beavatkozni, és másképp
kellett volna megtenni. Természetesen minden állampolgárnak tudni kell a
szabályokat, és azt, hogy hogyan közlekedjen. Nem azt mondom ezzel, hogy nem
érdemelték meg, csak azt, bogy abból az intézkedésből az állampolgári segítségnyújtás
célja nem látszott. Nem úgy kezdjük ezt a dolgot, hogy csak velünk történt, mert azt is
tudom, hogy ez nemcsak Jászboldogházán volt így, hanem a Jászság más
rendezvényein is hasonlóképpen zajlottak. Azért szerettem volna itt elmondani, mert a
megtörtént eset óta ez alkalom az első rendőrségi beszámoló. Mindezekkel együtt
köszönöm a rendőrség, az Önök munkáját, inert tudom, hogy az év minden napján
folyamatosan dolgoznak azért, bogy az egész Jászságban, köztük Jászboldogházán is
minél jobb legyen a közbiztonsági helyzet, és minél nagyobb biztonságban érezzék
magukat a lakosok. Az elhangzottakat nem haraggal mondtam el, csak szeretném, ha a
rendőrség, vagy akár a Jászboldogházi Motors Klub Egyesület és a lakosság között
minél jobb kapcsolat alakulna ki, és ne ítéljék ezért el a rendőrséget, bogy ilyen
akcióra került sor. Köszönjük szépen az egész éves munkájukat, és a beszámolót a
Képviselőtestületnek elfogadásra alkalmasnak tartom. Van-e kérdés, vélemény?

Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület részéről nagyon szépen köszönöm az egész évi
együttműködést. Köszönjük az egyesületünk részére nyújtott egész éves segítséget. Ha
a Körzeti megbízott nem is tudott itt lenni mindig, amikor kértük, de akkor más
formában valamilyen módon mindig megkaptuk a szükséges segítséget. Tájékoztatni
szeretném a Tisztelt Kapitány Urat, bogy ebben az évben május utolsó hétvégéjén
kerül megtartásra a Jászboldogháza, Bartal tanya helyszínen a „Hagyományok
Hétvégéje” a Jásztöld Hagyományőrző Egyesület megrendezésében. Az egyesület
elnöke kérte a Polgárőrség segítségét a rendezvény biztosításához. Köszönöm szépen.

Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: Tisztelt Polgármester Ur! A rendőri jelenléttel kapcsolatban
annyit szeretnék csak mondani, bogy most is itt van a rendőr a faluban, és a Körzeti
megbízott itt van mellettem. A rendőrség vezetőségének az -az álláspontja, hogy „tűz
is bárhol lehet” mégsem áll minden egyes ház mellett a katasztrófavédő. A rendőrség
is megtesz mindent azért, hogy megelőzzön minden bűncselekményt, de nem állhat
minden sarkon, minden helyen egy rendőr. A lehetőségünk keretein belül maximálisan
képviseljük azt a jó igényüket, ahogy Onök is kérik, akaiják a rendőri jelenlétet. Ennek
örülünk is. Ezt azt jelenti, bogy a település a rendőri jelenlét biztonságérzetet ad
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azoknak az embereknek, akik itt laknak a településen. Az intézkedési kultúraváltásból
megfogalmazott kritériumoknak megfelel a rendőrök és a rendőrség munkája.

A második kérdésre válaszolva, a hibát éli is látom. A hiba ott keletkezett, hogy a rendőrség
egy rossz döntés kapcsán lehetőséget biztosított arra, hogy az ittas vezetők esetlegesen
Jászboldogházán balesetet okozzanak. Szerencsére ez nem történt meg. Intézkedés
kultúraváltás ide vagy oda, az intézkedés kultúraváltás a jogkövető állampolgárok
védelme érdekében van. A jogkövető állampolgárokat szolgálja, és nem azokat, akik
azt megszegik. Az, aki a jogszabályt megszegi, az sok mindenre számíthat. Vannak
olyan helyzetek, amikor a rendőrök figyelmeztethetik ezeket az embereket. Itt a
törvények értelmében szükséges volt oly módon fellépni, ahogyan a kollégák
felléptek. az ittasság ellenőrzést követően szükséges volt a jogosítványt elvenni, az
ittas vezetőt a motorról leszállítani. Ez az intézkedési kultúraváltás azon jóérzésű
jogkövető emberek érdekében van, akiken a rendőrök megpróbálnak segíteni, akik
joggal várják el, hogy őket a rendőrök őket megvédjék és segítsék. De csak azok
várják már ezt cl, akik önmagukba azokat a jogszabályokat, melyek között élünk, azt
maguk betartják. Azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen ember lehessen, akiknek a
rendőr a védelmére és szolgálatára joggal tart igényt. Biztosak lehetünk benne, hogy
az elkövetkezendő időkben ilyen problémák nem merülnek fel, mert sikerül megfelelő
együttműködéssel a problémákat megelőzni. Köszönöm szépen.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy szavazzon.

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

27/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
A település 2016. éves közbiztonsági helyzetéről

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

szóló 2016. évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A Képviselőtestület kőszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2016. évben elvégzett jó munkájáért.

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

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm a beszámoló elkészítését, valamint, hogy személyesen részt vettek a
mai ülésen. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten a jövőben is támogatja a
rendőrséget. A további munkájukhoz jó egészséget, és sok sikert kívánunk.

Dr. Tóth Péter rendőrkapitány: Köszönjük szépen.

2. Napirend
Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki nientésről, és a tűzoltóságról, a
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy - Jászberényi HTP parancsnok

Szűcs Lajos — polgármester
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Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm körünkben Fózer Tibor ezredes urat, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét, ás Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy urat
a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát. Megkaptuk a 2016. évi
tevékenységükről szóló beszámolót. Kívánják-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Fózer Tibor kirendeltség-vezető: Igen kívánjuk. A Tűzoltó-parancsnok Úr szeretne egy pár gondolattal
kiegészíteni az írásos anyagot, majd én szívesen válaszolok a közben felmerült kérdésekre. Köszönöm.
Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Képviselő lJr! Kedves
Vendégek! Szintén az írásbeli beszámolóban történt elírást szeretném javítani, mert a mentőcsoport
nem a Jászapáti, hanem a Jászberényi Járáshoz tartozik. A hibáért elnézést kérek.
2016. évi beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által végzett tűzvédelmi
tevékenységi munkáról készült. A beavatkozások mennyiségét tekintve 2016-os év átlagosnak
mondható. A működési területünkön a hivatásos tűzoltóság 322 káresemény f’elszámolásában vett
részt. Az esetek közül tűzeset 149, műszaki mentés 173 volt. Jászboldogháza esetében nem túl sok
tűzoltási, műszaki mentés történt. A közelmúltban nullás adat nem volt, most 2016-ban tűzeset nem
volt. Ez bizonyára köszönhető ajó lakosságtájékoztatásnak, tűzmegelőzési propagandának, valamint a
külterü]etek jellegének és az ott folyó intenzív mezőgazdasági tevékenységnek is. Műszaki mentésre 2
esetben került sor, közlekedési eszköz balesetnél. Szeretnénk, és arra törekszünk, hogy ezt szinten
tartsuk a jövőben is. Az Onkéntes Tűzoltó Egyesület vonulása szintén 2 alkalommal volt.
Jászboldogháza településen 22 tűzvédelemmel kapcsolatos, és 6 polgári védelmi ellenőrzés volt 2016-
ban. Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén katasztrófaveszély
és vészhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset, iparbiztonság területén baleset nem
történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Ebben az időszakban a szakmai
munka folyamatosan növekedett. A kiegyensúlyozottabb munkakörülményeknek, valamint az eddig
elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtásra
kerültek.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a beszámolót. Egyben szeretném megköszönni azokat a szakmai
tájékoztató anyagokat, a rendőrség és a katasztrófavédelemi munkatársaknak, melyeket az év közben
folyamatosan kapunk, ás tájékoztatásul továbbítjuk a lakosság felé plakát, szórólap formájában, és a
Jászboldogháza Község honlapjára is feltöltésre kerülnek. Ez nagyban segíti a mindennapjainkat, hogy
mire figyeljünk jobban. Ha jobban figyelünk arra, amit csinálunk, és figyelünk egymásra, akkor
láthatjuk, hogy kevesebb a probléma, és kevesebb az olyan eset, amikor a hivatalos szerveknek be kell
avatkozniuk. Lehetőségünkhöz mérten próbálja az önkormányzat a munkájukat támogatni. Kevésbé a
Hivatásos Tűzoltóságot, inkább a helyi Községi Önkéntes Tűzoltóság munkáját támogatja, hogy
legyen forrásuk a felszerelések, üzemanyagok beszerzésére a működési feltételek biztosításához. A
jövőben az önkormányzat az anyagi erejéhez mérten a településen működő többi civil szervezettel
együtt a Jászboldogházi Községi Onkénes Tűzoltó Egyesületet is támogatja.
Az elmúlt 2-3 évben egyre nagyobb hangsúlyt fordítottunk az illegálisan lerakott hulladékok kül — ás
belterületről való begyűjtésére. Szeretnénk megelőzni, hogy az (it mellett kidobott szemét ne ott
kerüljön elégetésre illegális tűzgyújtás során. A külterületi földeken tapasztaljuk, bogy történnek
égetések. Ez előfordulhat, hogy véletlen tűzgyújtásból ered, illetve bizonyára vannak szándékos
tűzgyújtások is. Folyamatosan dolgozunk az illegális hulladéklerakó felszámolásán. Az elmúlt két
évben kb. 100 pótkocsi mennyiségű illegálisan lerakott ás begyűjtött hulladékot szállítottunk a
Jászsági Regionális Hulladéklerakóhoz Jásztelekre.
Most is azon dolgoznunk, bogy az útszéli árkokat tisztítjuk, és a hulladéktól mentesítsük, és végzünk
ott gallyazási feladatokat, hogy a környezetet rendbe tegyük. Lehet-e valamikor az önkormányzat
tulajdonában lévő külterületi útszéli árkok rendbetételénél felhalmozódott nádat, gallyat égetni? Az
önkormányzat nincs felkészülve arra, hogy azt a nagymennyiségű hulladékot összegyűjtsük,
elszállítsuk. A növényi száraz hulladékot el lehet-e égetni? Kell-e engedélyt kérni? Atszervezések, és
jogszabályváltozás miatt a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulás feladatát már a Szolnoki Vízügyi
Igazgatóság vette át, de több pénz nincs a csatornák rendbetételére, mint eddig. Nagyon sok külterületi
csatorna egész évben nincs lekaszálva, rendben tartva. Ha nincs megfelelően tisztántartva a csatorna,
akkor belvíz vagy árvíz esetén nagy veszélyforrást jelent.
Fózer Tibor: Tisztelt Polgármester Cr! Tisztelt Képviselőtestület! A jogszabályok szigorodnak. Egetni
továbbra sem lehet. Függetlenül attól, hogy önkormányzat vagy a Vízügyi Igazgatóság végzi a
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munkát, valóban egyre kevesebb az erre fordítható összeg. A Vízügyi Igazgatóság nagyon nagy
területet kapott, melyet mind rendbe kellene tenni, és fontossági sorrendet felállítva, kezdve a
legelhanyagoltabb területekkel, végzi a feladatot. A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében az
önkormányzatnak a saját tulajdonában lévő területeit karban kell tartani, mint ahogy teszik is, sajnos
elégetni nem lehet a hulladékot. 2017. március 3. óta visszavonásig tűzgyújtási tilalom van.
Jászboldogházán nem volt 2016-ban tűzeset sem ingatlanban, sem szabadtéren, az köszönhető, hogy a
lakosok odafigyelnek erre, szabadtéren pedig az esős nyár miatt (Pid. júliusban 125 min csapadék
hullott). Csapadékosabb év után a növényzet is jobban megnőtt, mely 2017. januárban kiszáradt, és a
továbbiakban a szél szárítja tovább. A zöld hulladékot össze kell gyűjteni. Legjobb lenne a
koinposztálás. Figyelni kell az erre történő megoldásra a pályázati kiírásokat. A veszélyes hulladék
begyűjtését külön arra vonatkozó jogszabály alapján lehet csak végezni.
Az elmúlt években megváltozott a pályázati rendszer is. A helyi Községi Onkéntes Tűzoltó Egyesület
nagyon jól pályázik az állami támogatású pályázatokra, melyből a rezsi díj finanszírozását fedezik, és
a működésükhöz szükséges felszereléseket, tárgyakat szerzik be. Eppen a holnapi napon az
egyesületnél átfogó pénzügyi és szakmai ellenőrzést tartunk. Ellenőrizzük az előírt jogszabályok
betartását. Köszönöm szépen a szót.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Szomorúan vesszük tudomásul a választ. Köszönöm a beszámolót, és
a szóban tett kiegészítést. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

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

28/2017. UH. 20.) Képviselőtestületi Határozat
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszáinolójáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámoló jelentését.

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2016. évben elvégzett jó munkájukért.
A jövőben további sok sikert, jó egészséget kívánnak a településért dolgozó szerveknek és

személyeknek.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Szabó Szabolcs Gábor tűo. őrnagy — Jászberényi HTP parancsnok
Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm a beszámoló elkészítését, valamint, bogy személyesen részt vettek a
mai ülésen. A jövőben továbbá is együttműködésünket ajánljuk, és munkájukhoz jó
egészséget, és sok sikert kívánunk.

Fózer Tibor ezredes. kh~endeltsé~vezető: Köszönjük szépen.

A meghívott vendégek elmentek az ülésről, Polgármester ár 5 perc szünetet rendelt el, majd a
szünet után az ülés folytatódott tovább.

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

Szűcs Laios: Tisztelt Képviselőtestület! 2017. február 13. utolsó soros Képviselőtestületi ülés óta a
történt eseményekről és tett intézkedésekről röviden kívánok beszámolni.
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2017. február 28-án véget értek a 2016. évi közmunkaprogramok. A programokat sikeresen
tudtuk zárni. A közmunkaprogram 50 millió forint támogatásból valósult meg, melyet bérekre
és dologi kiadásokra fordítottunk. Három programot zártunk, és 2017. március 1-vet
ugyancsak három közmunkaprogramot tudunk indítani. Két főre tudunk még támogatást
igényelni kulturális közfoglalkoztatás keretében. Ezt a helyi Könyvtár kérheti a Verseghy
Ferenc Könyvtár és Közművelődési lntézménytől. Három főre kértünk még G1NOP
támogatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályától 2 fő 25 év alatti, illetve egy fő 50 év feletti foglalkoztatásához.
Sajnos nagyon elmaradnak a közalkalmazotti bérek a gazdasági versenyszférában
foglalkoztatottak bérétől, hogy ennek köszönhetően két fő karbantartó, Tamási Zoltán ez év
január végével, és Pesti János március hónap végével mondott Fel, és megy el az
önkormányzattól, mert magasabb bért kínáltak neki. id. Tamási Zoltán karbantartó 2017. július
l4-től megy nyugdíjba. A karbantartónak nagyon sokoldalú feladatot kell ellátnia. Nem csak a
karbantartási munkához kell érteni, hanem gépet, autót vezetni, sokszor hétvégén, és mindezek
mellett embereket kell irányítani. A karbantartók teljes létszámcseréje nem kis feladat lesz a
tervezett közmunkaprogramok megvalósítása mellett. Ehhez ebben az évben is nagy segítséget
nyújt Joó-Kovács Balázs alpolgármester, aki a mezőgazdasági programot irányítja. A
szakképzett bruttó bér 161.000,- Ft. A közalkalmazottak bérkiegészítéssel érik el ezt az
összeget.
Március 14-én részt vettem a Mátyás Király Altalános Iskola Március 15-i ünnepségén. Nem
tudom, hogy mennyire jutott el a lakosság felé a meghívó, mert nagyon kevesen vettek részt az
ünnepségen. Az iskola célja volt, hogy meghívják a lakosságot. Szeretném kérni a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy ha lesz lehetőségük, hogy települési ünnepségeken részt vegyenek,
akkor kérem, bogy tegyék meg.
Februárban részt vettem a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által megtartott 2016.
évben végzett feladatok beszámoló tárgyalásán. Sajnos ez a munkaterület is olyan, hogy
folyamatosan hagyják el a szakmát az emberek. Jászberényben 4-5 álláshely most is üres, nem
tudják feltölteni az álláshelyeket. Ennek következménye, hogy nagyon sokat kell az ott
dolgozóknak helyettesíteni más településeken. Kevés időt tudnak egy-egy feladatra fordítani.
Az elmúlt években leginkább a beköltöző családoknál nőtt a problémás esetek száma. Nőtt a
gyermekvédelmi és családsegítési feladatok száma. A megbeszélésen kétlem az óvoda és
iskola vezetésétől, hogy minden gyanús esetet vegyünk megfelelően komolyan, mert sajnos
sokszor nem elég, ha csak az óvónő vagy a pedagógus próbál segíteni, és a szülővel beszél.
Vannak olyan esetek, amikor már szakmai segítségre is szükség van. Orömmel számolhatok
be arról is, hogy a fiatal kezdő védőnő nagyon lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel végzi a
feladatait, és segíti a családsegítő munkáját. Sokkal jobban és határozottabban, mint eddig
működött a településen. Az ülésen kértem mindenkitől, hogy vegyék komolyan a munkájukat,
és ha bármit észrevesznek, ami szerintük nem jól van, azt azonnal jelezzék a Családsegítő
Szolgálat felé. Kerüljön sor az adott ügy kivizsgálására, és a szakemberek eldöntik, hogy
milyen segítségre van szükség.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett
intézkedésekről. Van-e kérdés, vélemény?

Dr. Pap Béla: 2017. március 10-én részt vettem a Jászberényi Polgánnesteri Hivatal Nagytanácskozó
termében tartandó Regio-Kom Társulási és Regio-Kom KR. ülésen. Még mindig vannak gondok, az
átalakulás folyamatban van.
Szűcs Laios: Az a jó, hogy még elszállítják a hulladékot.

- A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél is változásokat vezettek be. Kettéosztották a vízmű
üzemeltetését és az utcai vízhálózat karbantartását. A boldogházi szakemberek a vízmű üzemeltetését
végzik, az utcai vízhálózat karbantartásával kapcsolatos feladatokat más településről érkező
szakemberek végzik, így előfordulhat, hogy idegen embereket látunk az utcákon, ha csőtörés,
vízmintát vagy egyéb munkálatokat végeznek.
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Joó-Kováes Balázs: Két esetben vettem részt kábítószeri egyeztető fórumon,. 2017. március
9-én a jászberényi városháza dísztermében megalakult a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,
ahol a térségi települések polgármesterei, intézményvezetői, ifjúsági szervezeteinek képviselői
részvételével létrejött testület tagjai szeretnének minél több embert elérni a kábítószer
veszélyeiről összegyűjtött információkkal, fontosnak tartják a megelőző munkát.
Feladatuknak tekintik egy szenvedélybetegeket ellátó szervezet létrehozását, mert a
tapasztalatok szerint nagy szükség volna rá a Jászságban is. A program a Jászsági
Onkormányzatok Szövetségének a kezdeményezésére a Szociális Szolgáltató Társulás
pályázatával és Jászberény Város Onkormányzatának gesztorságával jött létre. Négy
bizottságban folyik majd a munka. Fő feladata feltárás, megelőzés, véleményalkotás, és
intézkedésre történő javaslattétel lesz a program szerint. A helyi általános iskola részéről
Szendrei Péter tanárt javasolta az egyik bizottságba résztvevőnek az Igazgató Ur. En minden
alkalommal az összes ülésen részt veszek a Polgármester úr megbízásából a feladat ellátása
végett.

- Részt vettem Budapesten a Március 15-i Központi ünnepségen a település nevében Fózer
Balázzsal.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor javaslom, hogy fogadják el az elhangzott tájékoztatót, és kérem, hogy szavazzunk.

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

29/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés közölt történt eseményekről, tett intézkedésekről.

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

Határidő: 2017. március 20.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Kobela Margit Képviselő elment az ülésről. Polgármester Úr megköszönte a munkáját, és az
ülés 6 fő képviselő részt vételével folytatódott tovább.

4. Napirend
Előteijesztés közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Nem történt még meg az eredményhirdetése az oktatási intézményeink felújítására
benyújtott pályázatnak, melynek megvalósítása 70 millió Ft+ áfa beruházás lenne. Ha nyer a pályázat,
akkor közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség. A Tornacsarnok felújítására elnyert pályázat
25 millió Ft alatti összegű beruházás, és nem minősül közbeszerzési eljárás végzése alá, csak több
kivitelezőtől kell majd árajánlatot kérni a beruházás elvégzéséliez. Ezért most nem tervezünk a
közbeszerzési tervünkben eljárást. Amennyiben szükség lesz az eljárás lefolytatására, akkor a 2017.
évi terv módosítani kell. Javaslom, hogy a jelenlegi állapot alapján fogadjuk el a nemleges tervet. Van
e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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30/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét.

Az önkormányzat 2017. évre közbeszerzési eljárást nem tervez.

Határidő: 20 7. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző

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

Szűcs Lajos: Tájékoztatásul került elkészítésre a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás ellátásával
kapcsolatos költségek kimutatása. A feladatot a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás a Jászsági
szociális Alapszolgáltató Központ ellátásában végi. Evente az önkormányzatnak önerőt kell biztosítani
a feladat ellátásához. Ahhoz, bogy minél kevesebb önerőt kelljen fizetni a társulásnak, a megállapított
térítési díjakon kellene emelni. Az írásos anyag nem javaslat a díjemelésre, hanem önköltségszámítás,
mely kimutatja, hogy egy főnek az ellátása mennyibe kerül. Az önköltségszámításban nem csak az
alapanyag szerepel, hanem a rezsi és bérköltséget is tartalmazza. Mind a két esetben nagyon kevés,
minimális térítési díjat kérünk a lakosságtól. A konyha működését nézve nagyon jó, hogy 33 fő
részesül szociális étkeztetésben, mert a rezsi költség és a bér kiadás ugyanannyi lenne, ha 33 adaggal
kevesebbet főzne a konyha. Azzal nem tudnánk megtakarítást elérni, ha nem vennék igénybe a
szociális étkezést, és még 243 Ft/nap állami támogatást is kapunk hozzá.
A házi segítségnyújtásnál a 922,- Ft/óra reálisnak látom. Az ellátáshoz 400,- Ft/óra térítési díjat kérnek
személyenként. Ez az összeg nem fedezi a költségeket, ezért kell az önkormányzatnak hozzájárulni a
költségekhez. Ebben az évben átszervezésre kerül majd sor, nem tudjuk még, hogy hogyan működik
majd tovább. Az önkormányzatnak pénzbe kerül. Az elmúlt 2-3 évben megkaptuk kiegészítő
tárnogatásként azt az összeget, amennyivel hozzá kellett járulni a működésükhöz. Jászladány
Onkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak egy évi elmaradással tudjuk megfizetni az
önkormányzati hozzájárulást, amikor a kiegészítő támogatást megkapjuk. Másképpen nem tudunk rá
pályázatot benyújtani. Ugyanakkor a településen nagyon sok ember igényli a szolgáltatást. Azoknak is
jó, akik nem tudnak a saját szüleikkel, nagyszüleikkel nap, mint nap foglalkozni, mert nem élnek itt,
vagy a munkahely nem teszi lehetővé, és az ellátást kérők ez által nagy segítséget kaphatnak.
Települések között is más-más díjat kérnek el az ellátás igénybevételéért, és vannak itt is olyan
személyek, akik sokallják, mert más településen még kevesebb összegért kapják meg ugyanazt az
ellátást. Az adóbevételek között is sok különbség van egy-egy település bevétele között, és van ahol
még több támogatást hozzá tudnak tenni. Jelenleg térítési díjemelést nem javaslok. Van-e ehhez
kérdés, hozzászólás, vélemény vagy egyéb javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
A szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybevevők részére megállapított díjakról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális étkezés és házi
segítségnyüjtást igénybevevők részére megállapított díjakon 2017. évre nem kíván változtatni.
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Határidő: 2W 7. március 31.

Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

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

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás - Jászladány
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ — Jászjákóhalma

6. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Eddig több féle ingatlant megvizsgáltunk a piac kialakításának helyéhez. Döntöttünk,
hogy a Községháza hátsó udvarának végében kerülne elhelyezésre, és nyújtsuk be a pályázatot, de
akkor el vennénk annak a lehetőségét, hogy itt egy szalmatüzeléses távfűtést építsünk ki, ahonnan az
oktatási intézmények — 7 épület - fűtése történne. Energetikai fejlesztésre 2017. május hónapban
tudunk majd pályázatot beadni. A beruházás költsége: 60-70 millió Ft. Jelenleg a pályázat előkészítése
folyik, hogy minél hamarabb beadhatóvá váljon.
Ezért kerestünk újabb helyet a piac kialakítására. Vizsgáljuk a lehetőséget az Orvosi rendelő mellett
kialakítható lenne-e a piactér. Jelenleg anyagtárolásra van használva a terület. Oda kerülne felépítésre
egy fémvázas csarnok szociális helyiségek kialakításával, mely a működéséhez eleget tesz. 130-150
m2 építmény építhető a telekre. Ez a terület a település központjában helyezkedik cl, ezért
alkalmasabbnak ítéljük meg, mintha a mentőállomás mellett lévő telket. Azt a területet más célra
használnánk, szükség esetén. Két beruházást tartalmaz a pályázat, a másik az étkező tetőterének a
beépítése. Javaslom, hogy az orvosi rendelő mellé terveztessük meg a piaccsarnok kialakítását és
nyújtsuk be a pályázatot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Szűcs Ger~elv: A piaccsarnok maga jó helyen lenne. Autóparkoló nélkül nem tudom elképzelni. Az
Orvosi rendelőnél most is gondot jelent a parkolás.
Szűcs Lajos: A megmaradt terület, amennyi lehet, térkővel lesz lerakva. Valamennyi zöldterületet
hagyni kell, de 8-10 autóparkolót ki kell alakítani. Tartalmazza majd a pályázat. Van-e még kérdés?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2017. (III. 20.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi piac infrastrukturális fejlesztése és az iskolai, óvodai étkező bővítése—pályázat
benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatást kíván benyújtani „ A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére — helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
(Kódszám: VP6-7.2. 1-7.4.1.3-16) pályázatra „A Jászboldogházi piac inf1~astrukturális fejlesztése és az
iskolai, óvodai étkező bővítése” c ímmel.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma és címe:
Piac: 29 hrsz. Címe: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21.
Iskolai, óvodai étkező: 812 hrsz. Címe: 5144 Jászboldogháza, Petőfi S. u. 4.

A támogatási intenzitás: 85 %.

A pályázathoz az önkormányzat a szükséges önerőt biztosítja a költségvetéséből.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírásával, valamint a pályázat benyújtásával.
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Határidő: 2017. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

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

Pap Béla — pályázatíró

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselő-testület!
A romániai Szentábrahám községgel az előző évi jászboldogházi Civil szervezetek napja és
Hagyományok Hétvégéje programon vettük fel először a kapcsolatot 2016. májusában. Az
azóta eltelt időszakban többször voltunk kapcsolatba a település vezetésével és oktatóldcal,
népművelőkkel, közösséget meghatározó prominensekkel, és egyéb résztvevőkkel.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontja lehetőséget biztosít, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. * (6) pontja utal arra, hogy a helyi
önkormányzatok együttműködbetnek más országok helyi önkormányzataival.

Javasolom, hogy Jászboldogháza Község Önkormányzata az erdélyi Szentábrahám
településsel az együttműködés hivatalossá tétele céljából először egy lazább, de formálisabb
kapcsolat megteremtését határozza el.
Ennek megvalósítása érdekében előkészítésre került az előterjesztés mellékletét képező
szándéknyilatkozat, mely alapján a két település szándékát fejezi ki egy kölcsönös és
eredményes jövőbeni együttműködésre vonatkozóan.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a szándéknyilatkozatot fogadja el.
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nines, kérem a Képviselőtestületet, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2017. (III. 20.) KéDviselőtestü led Határozat
Erdélyi Szentábrahám községgel történő együttműködésről szándéknyilatkozat

1. Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy
kezdeményezi és támogatja az erdélyi Szentábrahám községgel a települések közötti
együttműködés megalapozására szándéknyilatkozat aláírását testvértelepülési
szempontból.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés
mellékletét képező szándéknyilatkozat tervezetet Szentábrahám polgármesterével
egyeztesse és az esetleges módosítások után a Képviselő-testület nevében írja alá,
majd kérje fel az erdélyi polgármestert az aláírásra.

Határidő: az egyeztetések megkezdésére azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

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

Pap Béla — pályázatíró

Szűcs Lajos: A Yakuzák Sportegyesületétől e-mailben, írásban keresett meg kérelemmel,
valamint személyesen Kerekes Antal, akinek a lánya régóta tanulja és gyakorolja a karate
sportágat, nagyon jó eredményekkel. A hétvégén Berlinben Európai versenyen, melyen
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nagyon sok ország karatésai vettek részt, második helyezést ért el. Szeretnék tovább vinni
különböző versenyekre, világbajnokságra is. Nagyon tehetséges sportoló. 15 éves. Magas
szinten, kiemelkedően végzi ezt a sportot, folyamatosan külföldi versenyekre járnak.
Anyagilag sokba kerül, mind a családnak, mind az egyesületnek. Folyamatosan keresik a
szpon2orokat. Kérik az önkormányzat anyagi támogatását. 200.000,- Ft. támogatást
szeretnének kérni, hogy Kerekes Réka a versenyeken részt tudjon venni. Az egyesület
Jászberényben működik. A Jászberényi Városi Önkormányzat az egyesületet támogatja, de a
díjakat elért, helyi gyermekek is támogatásban részesülnek. Javaslom a kérelem támogatását,
hogy segítsük ezzel Kerekes Réka pályafutását.
Nem kívánok más sportágakat háttérbe helyezni, de mégis a Sportegyesület, mint civil
szervezet részére 2017. évre elfogadott támogatást javaslom, hogy csökkentsük 200.000,- Ft
tal, és biztosítsuk Kerekes Réka részére. Az önkormányzat költségvetésében két féle
támogatás szerepel. Az egyik az önkormányzat részéről megállapított támogatás, a másik a
Dr. Pap Béla alpolgármester Úr által lemondott tiszteletdíjból származó támogatás. Javaslom,
hogy az önkormányzat részéről nyújtott támogatás terhére csoportosítsuk át a 200.000,- Ft-ot,
és támogassuk a kérelmet, és a Yakuzák SE részére nyújtsuk a támogatást, segítve Kerekes
Réka sportolását. Azért javasoltam ezt, mert a Sportegyesület 6.000.000,- Ft. pályázati
támogatást nyert a működési feladatainak ellátásához. Ilyen lehetősége még az egyesületnek
nem volt. Van-e kérdés, vélemény?
Vámosi Norbert: Kerekes Réka támogatását 3 éven keresztül nyomon követtem, és a cégen
keresztül kb. 800.000,- Ft támogatást sikerült részére nyújtani. Nagyon magas szinten végzi
amit csinál. Egyéb okok miatt ebben az évben nem tudtuk támogatni.
Nem tartom etikusnak a Sportegyesülettel szemben, hogy tőlük vegyük el a már betervezett
támogatást, mert már számítanak rá. Segítsük Kerekes Réka karate sporttevékenységét, mert
nagyon szép eredményeket ér el, de más megoldást keressünk a támogatásához.
Szűcs Lajos: Felajánlom az önkormányzat támogatását, hogy a TAO pályázat elszámolásában
segítsünk az egyesületnek. Bízok benne, hogy az önkormányzat támogatásra már nem lesz szüksége
ebben az évben az egyesületnek. Az lenne az etikus, ha nem használnák fel a támogatást, és akár a
többi civil szervezet javára mondanák le a támogatásról.
Joó-Kovács Balázs: Amennyiben nem találunk más megoldást, akkor a Polgárőr Egyesület részéről
felajánljuk, hogy 100.000,- Ft. önkormányzati támogatásról lemondunk a Fiatal sportoló javára, mert
még nagy jövő előtt áll, és meg is tesz mindent azért, hogy nagyon jó eredményeket érjen el.
Szűcs Laos: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a következő ülésre vizsgálja meg a Jegyző Ur, hogy
az önkormányzat költségvetésének szociális keretéből tudjuk-e támogatni a kérelmet.

A kérelemmel kapcsolatban döntést nem hozott a Képviselőtestület. A következő ülésen Újra tárgyalja
a kérelmet.

2017. március 25-én Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata a lengyel-magyar barátság napja
megünneplése alkalmából egész napos rendezvényt szervez Jászalsószentgyörgyön. Jaworze
testvértelepülésről négy főt látnak vendégül. Jászszentandrásról 2 főt, és Jászboldogházáról is 2 főt
hívtak a rendezvényre. Kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy jelezzenek, ha részt tudnak venni a
rendezvényen.

Szűcs Laios: Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagj4inak a mai ülésen való részvételt. és az ülést bezárom.

Kmf.

(Dr. Dinai Zoltán)
polgármester jegyző



Jászboldogliáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E L N O K E T O L

4/20 17.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

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

AZ ÜLÉS HELYE: I(özsé~háza Tanácskozó tenne

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

S.! Előteijesztés 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

Jászboldogbáza, 2017. március 16. ~‚

Szűcs Lajos
polgármester

Á Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldoahaza.hu
honlapon.



napi”CnctheZ_

anet:‚
JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITM’WSÁQ

VEZETŐJE

Jászberényi Rendőrkapitányság

Beszámoló

Jászboldogháza 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 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. 5 km), Tápiógyörgye (kb.
8kn~

Vasúton a MÁV 82-es számú, Hatvan—Szolnok közötti villamosított 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 főút) - Tápiógyörgye—Jászholdogháza közötti úton is. Területe: 55, 31
km2. Belterülete: 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 az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
ogsértések elleni eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által

elrendelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló
fokozott ellenőrzések és programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.

2. Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
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

Reaisztrált bűncselekmények alakidása
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Re~is~tniRbünc~eflekmények szú ma Júszboldogháza
telepüLésen

2015. évben Jászboldogháza településen 14 darab volt a regisztrált bűncselekmények 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.

Közterűleten elküvetett reaisztrúlt bűncselekmények

forrás:EN yíJ139

A közterületen elkövetett és vádemeléssel zárult bűncselekmények száma a 2015’ évi 4-ről
201 6-ban 12-re emelkedett.

2015.év 2016.év

forrús:ENYQBS

12
10

S

Kőzterűleten elkövetett bűncselekmények

2015. év
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2
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2016. eb’:
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A reEisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

Eg~vts !4űv,nie3t h(’ncnuh~kuJ,4rfl-U’. t~li~tj;, •Jb~,!tk~~1’áz~4 ttIcpü1&.~;efl
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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 einberölést, annak kísérletét, halált okozó testi sértést.
önbíráskodást, embercsetnpészést, rablást, kifosztást, nem regisztráltak Sem 201 5-ben, sem
201 6-ban.

Lopások és lakásbetörések számátak alakulása

A 2016-ben a regisztrált lopások száma jelentősen ( 9-ről 4-re) csökkent, a lakásbetörések
száma nem változott.

—~

o 2015’ év

‘ 9;
.‘..

7~

S
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; l.opás

2015.áv

~2O16.áv?

J
. aI~ásbotórős
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_ hill

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2015. és 2016. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, a testi sértések száma összességében 0-ról 3-Ta emelkedett, valamint a
rongálások száma 1-ről 4-re emelkedett.

BŰNÜLDÖZÓI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

A nyomozáseredményességi mutató aiakulósó4 a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját é~ in egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozóseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
mellékietben foglaltam Össze.

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

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

A tulajdon elleni szabályse’rtések számának a!akulá~a 2015. 2016.

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

2015. óv

Garázdaság. te&ti sértés. ronEálás bűncselekmények számának alakulása

2016. óv
O

~ Tes!isérUs

~ROf~j~ :

2
1.6
1,6
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1,2

1
0.8
0,6
0,4
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“2015.év

~ 2016.év

Testi sértés súlyos testi sértés
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Befejezett ügyek megoszlása 2015. 2016.
- Bíróságra megküldés tulajdon elleni szabálysértés 231 220
- Bűnügyre áttétel tutajdon elleni szabálysértés 51 51 1
- Ismeretlenes megsziintetés tulajdon elleni szabálysértés 225 251
- Egyéb megszüntetés, felMggesztés, egyesítés tulajdon cUeni
szabálysértés 62 74

~szabálysértés 9 11
- Felj~ntés elutasítás tulajdon elleni szabálysértés 6 13
-Illetékességi áttétel talaj don elleni szabálysértés 6 9

A keletkezett tulajdon elleni szabálysértések megoszlása 2015. 2016.
lopás 404454
szándékos ro~álás 83 69
csalás 55 51
‚j2~talane1sai4~ítás 30 21
sikkasztás 17 11
orgazdaság 4
gondatlan rongátás O O
nem gépi meghajtású já m~j~a1an használata O O

Tulajdon elleni szabálysértések i~.Zi kiszabott helyszíni bírságok
számának alakulása 2015.

73Összes tulaj don elleni szabálysértés 64

A tulajdon elleni szabúlysértésekfelderítési mutatójának 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 %

20.16.

1,’

Forrás: Netzsaru (2017. január 09-el állapot.)
A *_al jelölt felderítési mutató forrása: Share point (2017. január 04-el állapot.)

Jászboldogházán 2015-ben, illetve 2016-ban keletkezett tulajdon elleni szabálysértések
számának alakulása

rIf’ 11
1’ HI1 11
SItU lIt Elli

12

I hií:
C%1~12
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

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

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

Baleseti okok

A súlyos sérüléses baleset bekövetkezésének oka a pályaelhagyás volt, a könnyü sérüléssel
járó balesetet sz elsőbbségadás szabályának megszegése okozta.

Az illegális mi~ráeió helyzete (jellemző kategóriák: trendek4 módszerek; a visszaszonítás
érdekében tett intézkedések).

A Jászság az illegális migrációval nem érintett, így Jászboldogháza teiepülés sem, azonban
jelenlétét tel3 esen ldzárni nem lehet, ezért a Járőrszolgálati Alosztály és a Körzeti Megbízotti
Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG IS~RTETÉSE

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 j eUegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedési terve alapján, a Jászság területén
található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítése érdekében új
útirányterveket dolgoztunk ki a jászsági települések — köztük Jászboldogháza — ellenőrzésére.
Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén, úgynevezett
gurulószolgálatot terveztü.nk és hajtottunk végre a településen, amely azt jelenti, hogy két fő
körzeti megbízott minimum 1,5 órában j árőrszolgálatot 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 l-l alkalommal ellenőrzéseket
foganatositottunk, továbbá hetente 1 alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi 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 2225 2132
létszánt(fő)

Közterületre vezényelt 21622 21665
óraszám

Bilincshasználat(fő) 163 76

Előáll{tás (db) 158 100
Elfogás (db) 46 74

Elővezetés (db) 416 397

Helyszíni bírság (db/összeg) 300 fől 242 fől

4 0757 000 3 480 000

Szabálysértési feljelentés (db) 67 105

Tulajdon elleni szabs.(db) 8 32

Bevont okmányok (db) 11

Ittas vezető (f’ő) 1 4

Bűnügyi irat (db) 305 165

Általános ügyirat (db) 1643 1385 ]
Forrás: MuRI’ és KREND statisztika

A fenti adatok tükrözik sz ORFK által 2015. februárjában „intézkedési kultúraváltás” néven
bevezetett, a rendőrség megújulását, szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó
iránymutatása, melynek tő 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.

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

A kuzségnek stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos Jánoshidás~ 61, amely a
szolgálat ellátásban nem akadályozza. Nagy figyelmet fordítottunk arra, bogy 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 sz önálló szolgálat ellátásukat, a
településen lakók érdekében.
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BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bünmegelőzés
Kiemelt figyelmet fordított’mk a gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint az időskorúak
áldozattá válásának elkerülésére irányuló programokra. A fenti tárgykörökben készített
propaganda ás egyéb felvilágosító kiadványokat Jászboldogháza 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 11—én 10:00 órai kezdettel került megtartásra, ahol Jászboldogháza
is képviseltette magát. 2016. április 12-én 10:00 órakor Jánoshidán a Zagyva-híd Közösségi
Házban, Jászboldoghúza, Jánoshicia és Alattyán községek vonatkozásában tartottunk
Konzultációs Fórumot. Mindkét fórumon, interaktív formában tárgyalták a résztvevők a
közbiztonságot érintő aktuális problémákat. A település és intézményeinek Vezetői mellett
mindkét fórurnra meghívásra került a polgárőrség elnöke.

A rendőrkapitányságon készített szórólapj ainkat sokszorosítottunk, melyeken főként a
lopások, betöréses lopások megelőzésére hívtuk fel a lakosság figyelmét, kiemelten a Halottak
Napja- Mindenszentek megendékezések ős 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 ős a SZEM mozgalmak behidítására
szervezet rendezvényeken szórólapot juttatunk cl a lakossághoz, mely főként az idősek
sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzésével kapcsolatos hasznos információkat
tartalmazta,

A rendőrkapitányság Új bümnegelőzési 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 közrebatás csökkenthető. Fontos
rávilágítanunk, hogy szemléletváltásra van szükség a lakosság körében. A beindított új
megelőzi stratégiártak köszönhetően az eltelt időszakban tapasztalható, hogy a Jászság
területén az eredményesebb bűnmegelőzéshez, felderítéshez szükséges lakossági
szemléletváltás elindult. A lakosság figyelmét továbbra is it kell irányítanunk, hogy a maga
szintjén mindenkinek van feladata az áldozattá válás elicerülésében. Ki kell használnunk
minden alkalmat a lakosok tájékoztatására, ezért a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a
lakosság által gyakran látogatott helyekre is - mint például orvosi rendelő, postabivatal,
önkormányzat, boltok - flgyelemfelhív6 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 ős 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-me~elözési tevékenyséR

A gyalogosok és kerékpárosok 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 járművek,
kerékpárok műszaki alkalmasságát. Teijesztik sz ezzel kapcsolatos felvilágosító
kiadványokat. Rendszeresen végeztünk sebességellenőrzést a település területén. A több éve
megrendezésre kerülő motoros találkozót nagyszámú rendőri erőkkel biztosítjuk.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott e2vüttműködés 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 sz együttműködésünk, Az önkormányzati testületi üléseken — egyéb hivatali
elfoglaltság kivételével — a körzcti 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 intézményvezetőkkcl, egyházi személyekkel.

E~vüttműlcödés sz ü~vtszsé~ReL bírósá~al

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

A civil szervezetekkel történő eRvüttműködés 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 és Területi Szakmai
Központjaival, sz ott dolgozó családsegítőkkel évek óta jó a kapcsolatunk. Ennek
eredményeként a jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen működnek. Egy-egy konkrét
ügyet kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor a kapcsolattartásra a
védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal, családgondozókkal. A Jászság területén működő
iskolák és óvoda i~úságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri találkozókon túl gyakran kérik
szakmai segitségtinket egy-egy eset kapcsán. A helyi médiákkal sz előző évekhez hasonlóan
folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk, és tartunk fenn.
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A pol2áIör e~yesületekke1 történő e~vüttműködés értékelése

A körzeti megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapcsolat alakult Ici,
201 6-ban a helyi körzeti megbí2ott szolgálatainak majdnem S 0%-ában látott el közös
szolgálatot sz egyesület tagjaival.

A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során j árőrszolgálat, rendezvénybiztosftás,
~gyelőszolgálat ós közlekedési ellenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben említett 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- ős feladattervekben meghatározott feladatait
valamint célkitűzéseit sz objektív körülményeinek tükrében alapvetőenjó szinten teljesítette.

Egyes területeken fejlődés érzékelhető, más területeken viszont fejlesztés indokolt. A Jelentős
létszámhiány, a megfelelő rutin hiánya nagymértékű leterheltséget generált és egyben
detenninálta, hogy az elvárt eredményességet nem minden kategóriában tudjuk teljesíteni.
A szemléletváltozásnak is köszönhetően sz évek óta emelkedő regisztrált
bűncselekményszámot 2015-ben csökkenteni tudtuk és a korábbi évek romló nyomozati
eredményességét ismét javuló irányba fordítottak, ez 2016-ban is folytatódott a Jászberényi
Rendőrkapitányság illetékességi területén.

2017-ra vonatkozó főbb feladataink és célldtűzéseink azonosak a 2016-ra
me2határozortakkal:

‘ Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös
űgyelemmel sz 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 ős eredményes végrehajtása.

‚ Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség növelése’

o 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 foganatositása.
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• A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység erősítése. A „Megelőzési és
Tanácsadási Konferencia” keretein belül a Szomszédok Egymásért Mozgalom
fejlesztése, továbbá sz ORFK „Házhoz megyünlc!1’ programon belül létrejött
„BikeSafe” rendszer tovább folytatása.

o A körzeti megbízottnak a polgárőrséggel szorosan együttműködve folytatniuk kell
a helyi bűmnegelőzési céllal végzett tevékenységét, lehetőség szerint minél több
fiatal és időskorú szeniéh’t kell elérnie hasznos tanácsokkal az ákiozattá válás
elkerülése érdekében.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy sz előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket,
véleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék m~t és
a beszámolómat fogadják el.

Jászberény, 2017. március 16.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

mb. kapitányságvezető



1. számú melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti
bontásban

Jászboldogháza
2015. 2016.

Forrás: ENYOBS óv óv
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
Emberesempészés O O
Garázdaság 1 4
Önbíráskodás O O
Kábítőszerrel kapcsolatos bűncselekmények O O
Lopás 9 4
- személygépkocsi lopás O O
.- zárt gép jáxmf~ feltörés O O
- lakásbetörés 3 3
Rablás O O
Kifosztás O O
Zsarolás O O
Rongálás O O
Orgazdaság 0 1
Jármű önkényes elvételé O O
Összesen a KIEMELT kategóriában: 10 12
Közterületen elkövetett bűncselekmények: 4 12
Összes bűncselekmény: 14 25

JÁSZBERÉNY RL egészére vonatkozóan:

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



Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi niutatój a
Közterűleten elkövetett bűncselekmények 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 mutatója

Emberölés 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és 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
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Emberölés kísérlete 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások Összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások Összesen O O
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) - -

Testi sértés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 106 88
Eredménytelen nyomozások összesen 34 23
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 140 111
Nyomozáseredményességi mutató (%) 75,7 79,3

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

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



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

Embercsempészés 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes És eredménytelen nyomozások Összesen 0 0
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) - -

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

Önbfráskodás 2015 2016
Eredményes nyomozások Összesen 5 2
Eredménytelen nyomozások Összesen 2
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 3
Nyomozásercdményessé~i mutató (%) 71,4 66,7

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 2 0
Eredménytelen nyomozások összesen 0 1
Eredményes ős eredméuyteleia nyomozások összesen 2 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 0

Lopás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 335 488
Eredménytelen nyornozások 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
Nyomozáseredménvességi mutató (%) 24,9 27,8

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



Zárt gépjármű feltörés 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 3 2
Eredménytelen nyomozások összesen 1 1 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 I I
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 1 1
Nyomozáseredménvessé~i 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 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 3
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 66,7 66,7

Rongálás 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 18 16
Eredménytelen nyoniozások összesen 28 13
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 46 29
Nyomozáserednényességi mutató (%) 39,1 55,2

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

Jármű önkényes elvétele 2015 2016
Eredményes nyomozások összesen 7 4
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 4
Nyomozáseredményességi mutató (%) 87,5 100
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Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 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 Tűzoltópaxancsnokság működési területe a Jászság, a 18 település közül
kivételt képez Jászszentandrás és Jászivány. A két településen a katasztrófavédelem hivatásos
szerveként a 1-levesi 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 Tűzoltóparancsnokság együttműködési megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és
Jászárokszállási Onkormányzati Tűzoltóparancsnoksággal, valamint a működési területéhez tartozó
kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel.

Tílzoltás, ;nűszalci 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 felszáinolásához 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
sort. Ezek az arányszámok nem térnek cl túlzóan az előző évek statisztikai átlagától.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai felügyelete alá tartozó önkonnányzati
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 Kű 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 teirné. 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 függően ezen
megállapodások I.- III. kategóriába kerültek besorolásra. Az egyesületek szakmai felügyeletét a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el, 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 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egy felújított tűzoltó laktanyát tudhat magáénak.
A készenléti és hivatali niunkarendben 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
terbére.
A szakmai munkát lehetővé tevő gépjárműpark állapota megfelelő. A karbantartás és a műszaki
hibák javítása folyamatos, szakműhelyben kerül végrehajtásra.

Po&ári 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 települési OMCW az



alapvető vízkár-elhárítás! tevékenység végrehajtására 26 fős tagiétszámmal. 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 - mind 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
kö zbiztonsági referensek részére.

Szervezetünk kiemelt feladatként kezeli az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. B
tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás
alkalmával, valamint a tanulóitjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A
térség általános- és középiskoláiban, illetve városi és községi rendezvényeken különböző
célesoportok 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.

Iparbiztonsázi 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 biztosításába is.

A vizsgált időszakban 35 esetben ADR közúti és 6 esetben RID vasúti és 1 MD 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 Kü. akkumulátor üzeme felső küszöbértékű veszélyes üzemek körébe
tartozik, míg az ELECTROLUX Kü 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 Inhastruktúra 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 előirtaknak.

Hatósági tevékenysé~

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 kéménytüz és CO mérgezésekkel össze~iggő hatósági eljárások
lefolytatása.

Az ellenőrzési ütemtervek összeállítása az éves Országos ellenőrzési tervben meghatározottak,
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készüh~ek. 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
(határszenile, parlagM szemle, működési engedély, használatbavételi szemle, tűzvédelmi átfogó és
célellenőrzések, kereskedelmi tevékenység bejelentést követő ellenőrzés, aratásban résztvevő gépek
tűzvédelmi műszaki felülvizsgálata).

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesn okság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területé,,
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kil,irdetésére nem került sor, kiemelkedő’ tűzeset,
iparbiztonság területé,, baleset nem történt, hossza,, tartó lakosságvédelm i intézkedésre izeni volt
szükség.
A beszámoló időszakában a szaki;, at ni unka, folyamatosan ;: övekedett. A kiegyensúlyozottabb
munkakörülményekn ek, valamint az eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása in egtörtén t.



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Év Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása

~ 2016 0 2 2

Érdekes statisztikai adatot produkált a 2016-os óv Jászboldogháza tekintetében. A véletleneken
kívül azonban ez a „0-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 fő. 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 Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a
Polgárőr és a Tűzoltó Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát
tett a 2014. május 23-24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 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 üzemazonositási szemle kerül
lefolytatásra. Ellenőrzésre kerültek a településen található növény védőszer és műtrágya
forgalmazók.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

PolgáriÉv Tűzvédelem Iparbiztonság Plaefelügyelet Vízügyi
védelem

2016 22 6 0 0 0

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



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

Jászberényi HTP vonu~ási adatai

i—r)76
2016~ 173 D Téves jelzés

149

2015 _______________________ 199 ‘

________ D Utolagos~ 89 jelzés
2014 ~ ~ —231

2013 _______ ___ _______

Vonulási adatok 2016.

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

Összesen 322
Jászberény KvK

Utólagos jelzés 9
~ Összesen 331



.Jászbolclogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

k. r’o’P~ex’ck

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
időpontj a

Nei;z Jeges

Jászboldogháza, 2017. március 16.

Szűcs Lajos
polgármester



.Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 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

Nemleges

Jászboldogháza, 2017. március 20.

Szucs Lajos
polgármester



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 Szt. 115. ~ (1) bekezdése szerint:

«0) Az intézményi térítési du a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj,). Az intézményi térítési dtjat afenntartó tárgyév április
1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési d& összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési dO’ év közben egy 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 Szt. 92/B. ~ (1) bekezdés a) pontja szerint:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény államifenntartója konkrét
összegben meghatározza az intézményi térítési d(jat.”

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:
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
jizetendő térítési d[jakról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok
Jászjákóhalma Község Onko rmányzatátjelölik Ici. A rendeletalkotás során a
rendelettel érintett település ado ttságait, igényeit jigyelenibe véve a képviselő
testületek ajánlásai alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészíteni. A
rendelet-tervezetet a rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett
előzetesen meg kell külde ni. Jászjákóhalma Község Onkormányzata a rendelet
megalkotásánál a közösfenntailású intézmény szolgáltatásait igénybe vevő
önkormányzatok képviselőtestületeinek 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):i 9fóx25 1 nap



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 Kom~ányrende1et 3. ~(1 )bekezdés b)pontja szerint:
„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési dfjat házi segítségnyújtás esetén-
szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó-gondozási órára vetítve kell
meghatározni.”
(2017. évi központi költségvetésben biztosított támogatás:
szociális segítés:25.000Ft/fő
személyi gondozás:273.000Ft/fő)

Jászboldogháza

2017 évben a házi segítségnyújtás várható teljes költsége:
4.629.500Ft

25 lnapx8óra=2008x2,5Fó
5O2Oóra

4.629.500Ft:5O2Oóra=
922Ft/óra

Jelenleg Jászboldogházai telephelyen szociális étkeztetésben 33f6 részesül.

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

Házi segítségnyújtás keretén belül: szociális segítésben:9 Fő
személyi gondozásban: 12 16 részesül.

A személyi térítési díj: 400ü/óra.

Jászjákóhalma, 2017.03.09.
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető
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6. (3 CQL7 ntnol

Előterjesztés

Határozati Javaslathoz

/2017. (III. 20.) Kéijviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi piac infrastrukturális fejlesztése és az iskolai, óvodai étkező bővítése — pályázat
benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatást kíván benyújtani „ A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére — helyi
terinékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
(Kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.3-16) pályázatra „A Jászboldogházi piac infrastrukturális fejlesztése és az
iskolai, óvodai étkező bővítése” címmel.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyi-ajzi száma és címe:
Piac: 29 hrsz. Címe: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21.
Iskolai, óvodai étkező: $~2 hrsz. Címe: 5144 Jászboldogháza, Petőfi S. u. 4.

A támogatási intenzitás: 85 %.

A pályázathoz az önkormányzat a szükséges önerőt biztosítja a költségvetéséből.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírásával, valamint a pályázat benyújtásával.

Határidő: 2017. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

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

Pap Béla - pályázatíró

kin ft .

Szűcs Lajos sk. Dr. Dü-iai Zoltán sk.
polgármester jegyző

A kivonat biteléül: (Dalniadi Nándorné~
jkv.



SZÁN DÉKNYILATKOZAT
Jászboldogháza ás Szentábrahám között

2017

Jászboldogháza Község (Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Magyarország), ás
Szentábrahám (Hargita Megye, Erdély, Románia) testvértelepuléSl
megállapodást kívánnak kötni. ‘

Ezen testvértelepülési megállapodás célja lesz, hogy polgáraik ás ifjúságuk
találkozását ösztönözze, az emberek egyetértésén keresztül tevékenyen
hozzájáruljon egy emberséges, szabadon és békében élő közösség építéséhez.

A felek kifejezetten az alábbiakat vállalják:

- baráti kapcsolatokat hívnak életre, ezeket bővítik és elmélyítik; .

- községeik történelmi ás kulturális értékeit kötcsönösen megismerik és
ápolják, hogy ezzel is hozzájáruljanak a magyar nép kétoldalú,
bizalomteljes egyetértéséhez; . . . .

- kapcsolatokat allitanak fel a kultúra, a sport ás egyeb teruleten a
közigazgatási intézmények, az egyházi szervezetek, magánszerve±ődések, .

‚‘ egyesületek és szövétségek között, amely kapcsolatokat az érintettek
önáll6an és felelősen egymással egyeztetik; ‚

- diák- ás ifjÖsági csereutakat valósítanak meg; . .

- mindkét község kiválasztott rendezvényein köl~sönösen részt veszn

Község képviselőt~stületei h~t~rozatot fo~
riegáltapodást egy ‘éven belül, Unni

yes keretek k?~zött aláírásra I<



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI Ív

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

4. Dr. Pap Béla

6. Várnosi Norbert

3. Menyhárt Ernő LtE24~!lr

5. Szűcs Gergely

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2017. március 20.


