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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. Június 1-jén
17.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző,
Sándor József Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Cigányné Pál Terézia Pénzügyi ás Szociális Bizottság
tagja,
Pintér Gábor r. alezredes,
Czigány János r. főhadnagy,
Hajdú András r ftzls. Körzeti Megbízotti Csoportvezető,
Spekner Dávid r. tőrzsőrmester,
László György körzeti megbízott,
Molnár lvetta intézményvezető,
Turóczi Judit Vizi Közmü Társulat szervezője,
Csertő János Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a meghívottakat és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghivában szereplő napirend
megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

Kovács Bálint javasolja az írásban kiadott meghivóban szereplő napirendhez új
napirendi pontként felvenni:

Jakabszállás KEOP-1 .2.O1B/1 0-201 0-0080 jelű projekt Jakabszállás
Község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvizcsatorna hálózat
kiépítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalását.

Hozzászólás nem volt, a testület egyetért az új napirendi pont felvételével.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:
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Napirendi pontok:

1. Rendőrségi beszámoló. A helyi közbiztonsági helyzet értékelése, feladatok. A
Körzeti Megbízott munkájáról szóló tájékoztató elfogadása.
Előadó: Czigány János r. főhadnagy.

2. Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ zárszámadásáról,
tevékenységéről, munkájáról tájékoztató.
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

3. Rendeletalkotás és határozathozatal a helyi építési szabályzat ügyében.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Térfigyelő kamerarendszer szerződésének ügye.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. Jakabszállás KEOP-1.2.O/B/10-2010-0080 jelű projekt Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével
kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

6. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

7. „Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés).
Előadó: Dolog Ernő igazgató.

8. Mezőőr! pályázatok elbirálása. (zárt ülés).
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Czigány János r. főhadnagy.

Szabó György Róbert köszönti a Rendőr-főkapitányság részéről megjelenteket. A
Jakabszállás Község közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság
közbiztonság érdekében 2014. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámoló előzetesen írásban átadásra került az önkormányzat és
a képviselő-testület tagjai részére. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
dokumentummal kapcsolatban? Atadja a szót Pintér Gábornak.

Pintér Gábor köszönti a megjelenteket. Már több alkalommal beszámolt a korábbi
képviselő-testületnek is. Mindig jó érzéssel jön Jakabszállásra, mert mindig, minden
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vonatkozásban megkapták a támogatást a körzeti megbízott, valamint a
Közrendvédelmi Osztály tekintetében Is, ami nagyon fontos számukra. A
beszámolóhoz nincs hozzáfűznivalója, mindent leírtak az elmúlt évről. Mint a korábbi
évek, az előző év sem volt egyszerű. A személyes beszélgetés alkalmával jelezte
polgármester úrnak, hogy Kecskemét hatalmas nagy feladatokat ad a
közrendvédelem szemszögéből. Hatalmas erőket kellett mozgósítani, hogy a kiemelt
bűncselekményeket visszaszorítsák. A médiát követve, illetve a beszámolóból is
kiderül, hogy nem kis eredményeket értek el. Ebből a szempontból a vonzáskörzet
településeit sem szabad elhanyagolni. Hajdú András egyedül maradt a KMB
csoportvezetőjeként. Segíteni kell a munkáját, hogy több részletben tudjanak
koncentrálni a feladatokra, ezért született az a döntés, hogy régi kollegája és
helyettese Czigány János lett megbízva a KMB alosztály vezetésével és kezébe
vette a KMB irányítását és ezen belül a kistelepülések és a külterületi részek
közrend- közbiztonsági helyzetét. Jakabszálláson is érezhető, hogy aktívan
belevetette magát a közrend, és kőzbiztonsági helyzet javításába. Elindítottak egy
olyan sorozatot, amelyben szeretnék a kisebb településeken élő lakosok
biztonságérzetét javítani. Szeretnék a Magyarországra, Kecskemétre és környékére
érkező vendégmunkásokat kontroll alatt tartani. Néhány településen kellemetlen
perceket okoznak a helybelieknek. A körzeti megbízottat sem hagyják magára.
Különböző napszakokban visszatérnek a településekre. Az elmúlt hónapban több
mint 20 fővel nagyszabású akciót hajtottak végre a településen. Helvécián is
megszervezik ugyanezt az ellenőrzést. Az erőket összpontositva mindent
megtesznek, a bűnmegelőzési apparátus is mozgolódik. A Bűnmegelőzési osztály a
megyékkel összefogva a tanyán élő emberek biztonságát célozta meg. Külterületi
embereket keresnek fel. Különböző biztonságtechnikai eszközök kerülnek kiosztásra,
telefonos segítség, amelybe az önkormányzatok is bevonásra kerülnek. A gyámügy
segiti munkájukat, a fokozott ellenőrzéseket egy meghatározott metodika szerint be
tudják vezetni, eredményt tudnak elérni. Ez a cél. Ami még kérdést vethet fel,
született egy szakmai döntés, amelyet két oldalról közelít meg. A médiából
értesülhettek már arról, hogyjúlius 1-től a Járási Hivatalhoz irányították a rendőrség
illetékességi területét. Ennek következtében plusz 5 település ellátása kerül
Kecskeméthez, Orgovány, Fülöpjakab, Agasegyháza, Kunszállás és Tiszaalpár. Az
előkészületek megkezdődtek, még nem tudni, hogy milyen döntés lesz. A
kapitányság azt javasolta a főkapitányságnak, hogy földrajzilag központi helyen
kerüljön létrehozásra a KMB-s csoport. Az elmúlt héten az állomány módosítást
elkészítette, de végleges döntés még nincs. Az átcsatolt települések körzeti
megbízottai átkerülnek Kecskeméthez. A közös szolgálat szemszögéből a különböző
napszakokban is várható egy nagyobb rendőri jelenlét. Az előzőekből következően a
Kecskeméti Kapitányság vezetőinek szakmai döntése alapján a jakabszállási
jelenlegi KMB-s kollega Kecskemétre kerül, és ott tevékenykedik. Ebből a
létszámbővitésböl kifolyólag fiatal, agilis kollega Spekner Dávid járőrvezetőbői lett
KMB-s. Az alapokat elsajátította, élesben szeretnék látni, hogy a gyakorlatban
hogyan tud helytállni. Kéri a képviselő-testületet, hogy forduljanak hozzá bizalommal.
Bízik benne, hogy a KMB-s csoport felállításra kerül, melynek központja
elképzelhető, hogy Jakabszálláson lesz. Megköszöni a lakosoknak az elmúlt éves
segítő munkáját, köszöni az új vezetéssel megvalósuló együttműködést, köszöni az
elismerő szavakat, melyről a Tábornok úrtól a Kapitány úron keresztül értesült.
Továbbra is kérik a segítséget. Megköszöni a lehetőséget a tájékoztató
megta rtá sára.
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Szabó György Róbert megköszöni a tartalmas tájékoztatót. Elmondja, hogy nagyon
jó visszhangja volt a múltkori rendőrségi akciának a lakosság körében,

Szabó Mihály szerint a szerkezeti átcsoportositásról van szó, ne hátulról szerezzen
tudomást a testület a döntésről. A lakosság ne találgasson, hogy miért megy el a
településröl a rendőr. A korábbi években jó kapcsolatot alakítottak ki a rendőrség
vezetőivel. 1986-ban építettek rendőrlakást. Az együttműködés több évtizedre nyúlik
vissza. Jó döntésnek tartja, ha 2 rendőr is teljesít szolgálatot a településen.
Támogatja azt, hogy László György továbbra is Jakabszálláson teljesítsen
szolgálatot. Az új kollegának sikeres munkát kíván. A képviselő-testület előbb jusson
információkhoz. Az információ hiánya miatt erélyesebben ment a kapcsolatokhoz. A
Polgárőr Egyesület átalakulás előtt van. Pályáztak egy szolgálati autóra, reméli, hogy
eredményes lesz. 2500 ha erdő van a településen, a közút forgalma megnövekedett,
különböző nemzetiségek jönnek-mennek, szükség van az ellenőrzésekre.

Pintér Gábor elmondja, hogy egyenlőre nincsen elhelyezve a helyi körzeti
megbízott. Parancsnoki, szakmai döntés volt részükről. Több körülményt az
elkövetkezendő napokban kell megvizsgálni. Július 1-je meghatározó lesz.
Támogatja, hogy 2 KMB-s legyen a településen és visszakerüljön a jelenlegi
beosztásába.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt héten keddre összehívott
egy informális ülést, amelyet többen lemondtak. Ott szerette volna elmondani a
testület tagjainak az új információkat.

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy az elmúlt hónapban megtartott akción
személyesen vett részt. A lakosság részéről pozitív visszajelzéseket kapott a
történtekkel kapcsolatban. A lakosság nevében Is megköszöni az akció
megszervezését és a lehetőséget részvételre.

Kovács Bálint csatlakozik Szabó Mihály felszólalásához. Reméli, hogy július 1-je
után is a településen végez szolgálatot László György körzeti megbízott. A lakosság
is támogatja a kérést, ha másképpen nem megy, aláirást gyűjtenek az ügy
érdekében.

Szabó György Róbert megköszöni a tájékoztatót.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6412015. (VI. 01.) határozata
Rendőrségi beszámoló. A helyi kőzbiztonsági helyzet
értékelése, feladatok. A Körzeti Megbízott munkájáról
szóló tájékoztató elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Jakabszállás Község közbiztonsági
helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság
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közbiztonság érdekében 2014. évben tett intézkedéseiről,
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Molnár Ivetta intézményvezető.

Szabó György Róbert köszönti Molnár Ivetta intézményvezetőt. A múlt héten volt
egy társulási ülés Helvécián, ahol elfogadták a 2014. évről készített beszámolót.
Atadja a szót az intézményvezetőnek.

Molnár Ivetta elmondja, hogy szakmailag részletesen leírt mindent az elmúlt évről,
várja a kérdéseket, észrevételeket.

Bukovszki Sándorné kifogásolja, hogy az e-mailben küldött anyagot nem tudta
áttanulmányozni. Atláthatatlan volt, nyomtatni nem engedte. Talált olyan oldalt, ahol
még a számok is el voltak mosódva. Sok pénzt ad az önkormányzat a társulásba
látni szeretné, hogy hogyan áll össze az adatsor. Azzal egyetért, hogy a nagy
mennyiségű anyag ne kerüljön kinyomtatásra, de kéri, hogy egy kivonatos anyag
készüljön belőle a testület részére.

Molnár Ivetta elmondja, hogy csak a szakmai beszámolót készítette, a pénzügyi
részt nem ő terjesztette elő. Az irányadó táblázat településenként megvan, ahol
látszik, hogy mennyi az állami támogatás, a saját bevétel, az áfa, a kiadások,
mennyit kell fizetni, minden látszik, ami teljes mértékben korrekt. A többi kimutatást
kötelezően el kell készíteni a mérlegkimutatáshoz. Az észrevételt átadja a
gazdálkodásnak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a beszámolóban levő 5 m Ft az
önkormányzat költségvetésében is szerepel. Havonta 500 e Ft kerül átutalásra.

Molnár Ivetta elmondja, hogy szakfeladatonkénti bontásban is ki van mutatva a
költség. Felhívja a figyelmet arra, hogy sem a családsegítő szolgálat, sem a
gyermekjóléti feladatot ellátó dolgozó bérét nem fedezi a támogatás összege, tehát
ez elve veszteséges. Ehhez társul az, hogy ezek kötelező önkormányzati feladatok,
amelyet ha az önkormányzat önállóan látná el, még ennyi támogatáshoz sem jutna,
mint Igy. Már 4 év óta nem emelték a támogatás mértékét, már annak ig örülni lehet,
hogy nem csökkentették.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 150, 130, 110 %-al vannak a szakfeladatok a
társulás esetében finanszírozva az önkormányzati 100 %-al szemben.

Szabó Mihály kifogásolja, hogy kötelező feladat, nem adnak hozzá elegendő
támogatást.

Molnár Ivetta elmondja, hogy voltak ellenőrzések, mindent rendben találtak.
Személyi változások lesznek ebben az évben. A Dóra helyett már dolgozik a
helyettesítő kollega. A Józsáné elmegy 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba. Az ő
aktualitása jövő év február hónappal fejeződik be, ebben az évben már elkezdődik a
8 hónapos felmentési idő és a szabadság kiadása.
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Tánczos László kifogásolja, hogy nem kapta meg az anyagot, így nem tudta
tanulmányozni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a meghívóban jelezve volt, hogy melyik
előterjesztéshez mikor, milyen formában került kiküldésre az anyag, tekintettel arra,
hogy az informális ülésre is került kiküldésre előterjesztés.

Szabó György Róbert megköszöni a tájékoztatót és a megjelenést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és I tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2015. (VI. 01.) határozata
Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató
Központ zárszámadásáról, tevékenységéről,
munkájáról tájékoztató.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató
Központ 2014. évi zárszámadásáról, tevékenységéről,
munkájáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a rendeletalkotás és határozathozatal a helyi építési
szabályzat ügyében cimű előterjesztést. Régen megkezdett ügyről van szó,
amelyben az Epítészműhely Kft. a Zsámbi Trans és Szabó Andor településrendezési
kérelmét lezáró szakasz következik. A múltkori kérésnek megfelelően az
előterjesztéshez térképvázlat is csatolásra került. Megkérdezi, hogy van-e kérdés az
ügyben? Amennyiben nincs szavazásra kér] a testület tagjait.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2015. (VI. 01.) határozata
Településrendezési terv módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

1.) 1,3 ha általános mezőgazdasági területet az 1.
melléklet szerint kereskedelmi szolgáltató-, és
közlekedési területbe sorol.
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2.) 0,35 ha falusias lakóterületet településközpont vegyes
területbe sorol a 2. melléklet szerint.

3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 1
ha általános mezőgazdasági területet erdőterületbe
sorol a 3. melléklet szerint.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
812015. (Vl.16.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az elöterjesztésben foglalt tervezet
szövegével.)

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a térflgyelő kamerarendszer szerződésének ügyét.
A képviselő-testület tagjai Írásban megkapták az előterjesztést és árajánlatokat,
amelyek nem publikusak, mert nem kapott felhatalmazást egyik cégtől sem.

A Suzy Alant Tech Kft-vel (székhely: 6034 Helvécia, Hetessor 1/b, képviselő: Huszár
Zsolt Attila) 2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződés alapján
vállalkozónak 2014. október 31-ig ki kellett volna építenie a térfigyelő
kamerarendszert községünkben.

A vállalkozási szerződés 1. számú módosításában 2015. március 31-ig kapott
haladékot a munkák megvalósítására.

Mivel vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 2015. március 31-ig meg sem kezdte,
ezért tértivevényes levélben ismételten fel lett szólítva a teljesítésre. Az utólagos
teljesitésre utolsó póthatáridőként 2015. május 31. napja lett meghatározva. Mivel a
munkálatokat mind a mai napig meg sem kezdte, ezért kizárt, hogy a megadott
póthatáridőig befejezze azt.

Vállalkozó nem teljesítése miatt önkormányzatunk a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:154. (2) bekezdés b) pontja alapján elállhat a szerződéstől.

Vállalkozó 8.628.737,- Ft előleget vett igénybe, melyet többszöri írásbeli felszólítás
ellenére sem utalt vissza önkormányzatunk bankszámlájára.

Feljelentés alapján Huszár Zsolt Attilával szemben jelentős értékre elkövetett
sikkasztás miatt büntetőeljárás van folyamatban, amelyben polgári jogi igényként
bejelentette a kár megtérítése iránti követelést. A polgári jogi igény bejelentésén kívül
javasolja, hogy a Suzy Alarm Tech Kft-vel szemben polgári pert is indítson az
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önkormányzat, mivel jelentős összegű közpénzről van szó. A polgári perben
képviseletre bízzák meg Dr. Drozdik Cecilia (6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11.)
ügyvédnőt.

Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön továbbá arról is, hogy meg kívánja-e
valósítani a támogatási szerződésben kötelezettséggel vállalt beruházást, vagy sem.
Amennyiben igen, akkor a szükséges fedezetet az általános tartalék terhére
biztosítani kell.

A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 5 cégtől árajánlatot kért be. Javasolja, hogy
a Képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottságot, hogy a
beérkezett árajánlatokat bírálja el, és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület a fenti tárgyban a határozat
tervezetben foglaltak szerint döntsön.

Szabó Mihály javasolja, hogy az önkormányzat pályázatírója vegyen részt az
elbírálásnál, mert elszámolási kötelezettség van a minisztérium felé.

Szabó György Róbert egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy a kiválasztott
pályázatot átnézi a kolleganő. A belügyminisztériummal és a rendőrséggel is
egyeztetni kell. Elképzelhető az Is, hogy akit a testület kiválaszt, a
belügyminisztérium, vagy a rendőrség nem hagyja jóvá. A kiépített rendszernek
december 31-ig működnie kell, ellenkező esetben vissza kell fizetni 9,9 m Ft-ot
kamatokkal együtt.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mennyi idő alatt vállalják az elkészítést.

Szabó György Róbert általában 3 hónap alatt készül el.

Kovács Bálint, szerint addig a szükséges engedélyeket is be kell szerezni a
kivitelezéshez.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6712015. (VI. 01.) határozata
Elállás a Suzy Alarm Tech Kft-vel kötött szerződéstől.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Suzy Alarm Tech Kft-vel (székhely: 6034 Helvécia,
Hetessor 1/b, képviselő: Huszár Zsolt Attila) 2014.
augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződéstől a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:154. (2)
bekezdés b) pontja alapján eláll, mivel vállalkozó az
utólagos teljesítésre megadott póthatáridőig sem
teljesített.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Szabó György Róbert javasolja, hogy Dr. Drozdik Cecíliát bízza meg a testület a
polgári peres eljárásban való képviseletre.
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Kovács Bálint megkérdezi, hogy egyeztetett-e az ügyvédnövel, hogy vállalja a
képviseletet?

Szabó György Róbert, Igen egyeztetett és vállalja.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2015. (VI. 01.) határozata
Megbízás polgári peres eljárásban való képviseletre.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Dr. Drozdik Cecília (6000 Kecskemét, Bercsényi
u. 11.) ügyvédnőt, hogy a Suzy Alarm Tech Kft-vel
szemben inditandó polgári peres eljárásban képviselje az
önkormányzatot, annak érdekében, hogy a kifizetett bruttó
8.628.737,- Ft előleg, annak kamatai és a felmerült
költségek megtérüljenek.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. június 30.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2015. (VI. 01.) határozata
A térfigyelö kamerarendszer kiépítéséhez
fedezet átcsoportosítás.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
meg kívánja valásitani a támogatási szerződésben
kötelezettséggel vállalt térfigyelő kamerarendszer
kiépitését, ezért a szükséges fedezetet az általános
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Szabó György Róbert felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot a beérkezett
árajánlatok elbirálására.

Kontár János megkérdezi, hogy mikor értékelje a bizottság az árajánlatokat? A mai
napon dönteni is kell?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a zárt testületi ülést követően tárgyaljon a
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság. Meghívott két céget, hogy mutatkozzon be,
ismertesse ajánlatát. Amennyiben megállapodnak valakivel, akkor hozzanak döntést.
A cél az, hogy mindenki a legtájékozottabb legyen ebben a témakörben és igy tudjon
határozni. Mindkét ajánlattevővel részletesen térjenek ki minden felmerülő kérdés
megtárgyalására.
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Szabó Mihály javasolja, hogy a pályázatban támogatott Pénz összegét ne
változtassák meg.

Szabó György Róbert elmondja, hogyha ezen múlik, hogy 16 kamera helyett 22 db
kamerát kapjunk, akkor hajlandó a pályázat módosítását is kérni.

Cigányné Pál Terézia elmondja, hogy van lehetőség a pályázatot módosítani.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7012015. (VI. 013 határozata
Megbízás a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottságnak
árajánlatok elbirálására.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottságot, hogy a
beérkezett árajánlatokat bírálja el, és döntési javaslatát
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Viski Mihályné (Jakabszállás, Deák Ferenc u. 14. sz. alatti lakos) a 8,6 m Ft
kifizetésével kapcsolatban megkérdezi, hogy elég felelős volt-e az, aki ezt a pénzt
kifizette. Az önkormányzat elnyert egy pályázatot, amelyre felelőtlenül előre kifizették
a teljes összeg mintegy 90 %-át. Azok az emberek, akik ebben közreműködtek,
megérdemelnének egy kis ejnye-bejnyét. Ha én valamiért felelősséget vállalok, és
nem teljesítem akkor felelősségre vonnak. Az nagyon szép dolog, hogy ilyen
pályázatot elnyernek, de az hogy nem teljesitenek semmit és majdnem a 90 %-át
kifizetik, ez kérdést vet fel. Felelősen emberek pénzét odaadni, amit megnyertek,
erre nem tudja azt mondani, hogy gratulálok. Felelőtlenül bántak a közpénzzel,
köszöni szépen, de máskor is volt már ilyen hibázás, amikor az iskolánál nem foglalót
vettek fel az eladás kapcsán, hanem előleget. Elmondja, hogy a múlt testületi ülések
egyikén azon vitatkozott a testület, hogy a polgármester 200 e, vagy 500 e Ft-ot
csoportosithasson át. Vad idegeneknek pedig kifizetik a több millió forintot.

Forczekné Tóth Csilla megkérdezi, hogy mi alapján lett kifizetve ekkora összeg? Mit
ígért érte a vállalkozó? Idehozza a fél kamerarendszert? Ennyi pénzzel nem lehet
játszani.

Szabó Mihály úgy érzi, hogy azok a pályázatok, amelyeket nyertek nem akartak
indulatokat indítani, a fegyelmit vállalja. Komoly munkát vett igénybe a pályázat
megírása. A Huszár Attila anyagvásárlásra kapta meg a pénzt. 25 év alatt semmilyen
hibát nem követett el. Nem fogadja el a vádat, semmilyen olyan jogi, vagy egyéb
alapja nem volt annak, hogy ne lehetett volna kifizetni a pénzt a vállalkozó részére.
Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is csinálta a térfigyelő kamerarendszereket.
Nem érzi az alpolgármester asszony szimpátiáját. A munkáját tiszteletdíj nélkül végzi.
Az átadás-átvétel időpontjában mindent szabályos körülmények között bonyolítottak
le.
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Viski Mihályné szerint nagyon dicséretes dolog, hogy elnyerték a pályázatot. Az 500
e Ft átcsoportosítása kapcsán elhangzott, hogy az új polgármester az árok szélére
viheti a falut, és ezért nem lehetett csak 200 e Ft-ban meghatározni a vitatott
összeget. Ugyanakkor On 8,6 m Ft-ot akármire kifizet. Laikus emberként addig nem
fizet ki pénzt semmilyen munkáért, amíg valamilyen készültségi fokot nem mutat a
szerelő, vagy a vállalkozó. Az, hogy ingyen végzi a munkáját, Ön jelentkezett, hogy
adjanak szavazatot. Az emberek szavaztak Onre. On volt a polgármester. Ilyen
kifejezést, hogy vállalja a felelősséget, amit mártírként felajánlott, nem hiszi el, hogy
egyedül csinálta, ehhez egy kollektívára volt szüksége.

Szabó Mihály figyelmezteti a hozzászólót, hogy tanácskozási és nem kioktatási
joggal vesz részt a testületi ülésen.

Viski Mihályné megjegyzi, hogy ugyanolyan jakabszállási polgár, mint bárki más és
joga van ahhoz, hogy elmondja a véleményét.

Tánczos László elnézést kér, ha indulatos lesz. Némi kekk és egyéb olyan
hangnemet kapnak itt, a régi testületen kérik számon a történteket, és azt, hogy nem
egyedül tette Szabó Mihály. Semmi probléma nem lenne, ha a jelenlévő több, mint
10 éve a testület munkáját látó, résztvevő jakabszállási lakos tette volna az
előterjesztést. Két olyan személy kezdett véleményt nyilvánítani, amíg semmi
konkrétum nincs ennek az ügynek a kifejtésével. Véletlenek vannak. Majdnem teljes
létszámban megkapta a testület a bizalmat, amikor ezen a döntésen már túl voltak.
80 m Ft tartalékalappal adta át a régi testület az Új polgármesternek a hivatalt. Ez a
tartalékalap nem azt jelenti, hogy füttyre, bármire szétszórták a pénzt, amit a
lakosság adójából gyűjtöttek össze. Hamisnak hangoznak az itt elhangzottak. Több
évtizede dolgozik a faluért, még csak vélemények vannak. Semmilyen jogi alapja
nincs az elhangzottaknak. Nincs jogi következménye. Az egész testület nevében
kikéri magának ezt a hangnemet. A testület tagjai közül ki hány éve dolgozik ezért a
faluért, próbáltak a legjobb felkészültséggel részt venni a feladatokban. A
rendőrségtől kapta ezt az ajánlatot a testület, semmi nem mutatta azt, hogy rosszul
végződhet. Tévedni csak az tud, aki dolgozik. Aki nem hoz semmilyen döntést, az
nem hibázik. Eljön egy rövid idő távlatában ilyen vádakkal, aminek semmilyen jogi,
erkölcsi alapja nincsen. Ezt a saját és a régi testület nevében kikéri.

Viski Mihályné elnézést kér, nem érzi, hogy szándékos lenne. A 8,5 m Ft tény, hogy
ott van. Az igaz, hogy nem régóta van itt a településen, de idejön az adója. O is
adófizetője Jakabszállásnak. Senkit sem akart sértegetni. Ha ezeket a tényeket
elmondja, és rákérdez a dologra, joga van ezt megkérdezni. Ha valakit megsértett
ezzel, akkor attól elnézést kér. Ugy érzi, hogy ezt megkérdezte, senkit nem sértett
meg. Ennek nem jogi alapja van, hanem tény.

Tánczos László, nem csak rákérdezett, hanem véleményt is tett hozzá.
Nemtörödömséggel vádolta meg a testűletet.

Viski Mihályné, laikusként sem fizetett volna ki 90 %-ot. A készültségi foknak
megfelelően tette volna ki csak a pénzt. Ez nem sértő. Ez felelőtlenség, még most
is azt mondja.

Szabó György Róbert felolvassa, hogy a vállalkozási szerződés szerint, a vállalkozó
50 %-os készültségi fokon jogosult részszámlát kiállitani.
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Az 5. napirendi pont előadója Turóczi Judit a Vízi Közmű Társulat
szervezője.

Szabó György Róbert átadja a szót Turóczi Juditnak, hogy tartsa meg tájékoztatóját
a folyamatban lévő csatornázással kapcsolatban.

Turóczi Judit köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rövid a határidő miatt a
szennyvízberuházás és szervezés lebonyolítása nagyon sürgetö. Eddig a lakosságot
keresték meg a szervező munkával 3 hétvégén. Kedvező volt a hozzáállás 600
ingatlan tulajdonos tett előzetes szándéknyilatkozatot, így május 31-ig 76,9 %-os a
szervezettségi arány. Ezzel még nem zárult le a szervezés, mert eddig nem keresték
a vállalkozókat és a többi lakost, amíg a 67 %-ot el nem érte a szerveződés. A jelen
esetben összehivható lenne a közgyűlés és az alakuló taggyűlés. Vannak még olyan
feladatok, amelyeket el kell végezni. Pótszervezési időpontokat szándékoznak
beiktatni. Örül, hogy ilyen hamar a fizetési kötelezettségről szóló határozatokat lehet
majd készíteni. Van olyan ingatlan tulajdonos, aki külföldről kereste fel őt, hogy
csatlakozni szándékozik, de jelenleg nincs itthon. Egyetlen hangos szó nem hangzott
el a lakosság részéről a szervezés során. A felmerült kérdésekre minden esetben
tudtak válaszolni. Korábban tájékoztatta a bizottságot, a piáros kollega is megkapta
az elérhetőségét, amely nyilvános és az érdeklődőknek átadható. Akinek kérdése
van, tegye azt, amit Szabó Mihály is megtett több esetben is, hogy felhívta
személyesen telefonon és négyszemközt, kulturáltan megbeszélték a felmerült
kérdéseket. A testület részéről is kéri, hogy nem hangoskodva, nem a kollégáit
kiosztva tegyék meg ezt. Egyrészt azért, mert nő, másrészt mindent meg lehet
beszélni, nem szükséges a lakosságot hergelni. Nem szokta a dolgokat nevesíteni,
de ezt a viselkedést kikéri magának. A kollegáival együtt igyekezett, hogy
maximálisan megfeleljenek az elvárásoknak és, hogy mindenki értsen mindent.
Felmerült, hogy a lakos is félreértett valamit, felhívta őt és megbeszélték. A
meghatalmazottak körével és javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy mivel az
önkormányzat kezdeményezésére indult — hacsak nem költözik máshová — a
társulatban a polgármester képviseli az önkormányzatot és az intézményeit. A
meghatalmazottak körét az önkormányzat választotta ki. Utcánként körzetesítve elé
teszik a polgárnak, hogy válassza ki azt, aki képviseli a társulatban. Ezt a választást
ne tévesszék össze az önkormányzati választással. Az alakuló közgyűlésre
választanak a lakosok a jelöltek közül, mindenki önmaga dönti el, hogy a vízi közmű
társulatba kit jelöl meghatalmazottnak. Közülük választják az intéző-, az
ellenörzőbizottság tagjait és a küldötteket. Az alakuló ülésen fogadják el ezek a
személyek az alapszabályt. Egy-egy személynek lehet 1 és akár 70 meghatalmazója
is, de mindenkinek egyet ér a szavazata. Lehet, hogy ez okozott félreértést. Egy-egy
küldött 100-nál több meghatalmazást nem vállalhat a társulatban. Volt négy olyan
személy, akik már elérték ezt a számot, ezért nem lehetett már nekik
meghatalmazást adni és kihúzták a nevüket a választhatók közül. Jelenleg az a
legfontosabb feladat, hogy az alakuló közgyűlés létrejöhessen. Ennek az időpontjára
kér ajánlatot a képviselő-testülettől. Kéri a hozzájárulást ahhoz, hogy a még nem
nyilatkozott magánszemélyeket és a jogi személyeket is felkeresse a társulat,
valamint szóróanyagot kiküldeni a legáltalánosabban felmerült kérdésekről. A
lakosság körében kérdésként merült fel, hogy mikor lehet rákötni a rendszerre? Mikor
és hogyan tudják a befizetést megtenni? Mikor alakul a Vízi Közmű Társulat? Kivel
és hogyan lehet a belső bekötési munkákat elvégezni?
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A belépő tagok 15 %-a vállalta a részletfizetést, a többiek egy összegben
szándékoznak fizetni. A Postával tárgyalást folytatnak, hogy nyithassanak egy
vállalkozói számlát, ahová díjmentesen be lehet fizetni a begyűjtött befizetéseket.
Jelenleg még ne fizessenek senkinek. Ha előfordul olyan eset, hogy valaki nem tud
bejönní az ügyintézőkhöz két személy elmegy hozzá személyesen, mert két tanú is
kell az okiratok kitöltésénél. Többen ódzkodnak az átutalástól, ezért házi pénztári
bizonylaton Is átveszik bizonyos időpontokban a befizetéseket, amelyet a postán
még azon a napon befizetnek a számlára. A lakosság bizalma megvan a társulat
iránt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a megjelenteket, hogy ki ért egyet azzal,
hogy a vállalkozások is ráköthessenek a szennyvíz hálózat rendszerére?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7112015. (VI. 01.) határozata
Vállalkozások szennyvíz hálózatra történő
csatlakozásához hozzájárulás.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Jakabszállás belterületén
elhelyezkedő vállalkozások a projekt keretében
megvalósuló szennyvíz csatornahálózatra rákössenek.
Megbizza Turóczi Juditot, hogy küldöttei felkeressék az
érintetteket.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.

Turóczi Judit kéri, hogy válasszanak az alakuló közgyűlés idöpontjára június vége,
vagy július közepe között. Aki eddig nem jelent meg pótnapokat szerveznek, ha még
akkor is van hiányosság, akkor tértivevényes levélben keresik meg az érintetteket.
Aki semmiképp nem jelzett és a tértivevényes levelet sem veszi át a posta
visszaküldi, azt kézbesitettnek kell tekinteni.

Szabó György Róbert jelzi, hogy a felmerült kérdésekkel kapcsolatos szórólap
elkészül és ezen csak a szennyvízberuházással kapcsolatos kérdések és válaszok
szerepelnek. Elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen Konfár Jánost javasolták a
vállalkozások képviseletére a társulatban. Erről határozat szükséges.

Konfár János kijelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a
szavazásban.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül ás 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7212015. (VI. 01.) határozata
Vállalkozások képviselete a
Vízi Közmű Társulatban.
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbizza Konfár János (Jakabszállás, Munkácsy u. 1. sz.
alatti lakos) önkormányzati képviselőt, hogy a
Jakabszállás belterületén elhelyezkedő vállalkozásokat a
Jakabszálláson megalakulá Vízi Közmű Társulatban
képviselje.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.

Kovács Bálint egy korábbi megbeszélésre vonatkozóan elmondja, hogy az önerő
mértékéről zárt ülést tartott a testület. Szűk körben ott kérte, hogy az információk ne
menjenek ki. Ezzel szemben a faluból olyan rágalmak hangoznak el, hogy fizessenek
csak a jakabiak. Visszautasítja az ilyen kijelentést, amely az ülésen nem hangzott el.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 95 %-os mértékű a beruházás
támogatottsága, ezért az önkormányzat mellett a lakosságnak is szükséges a
hozzájárulása a projekt megvalósításához.

Kovács Bálint hangsúlyozza, hogy visszautasítja a rágalmakat. Elmondja, hogy az
elmúlt időszakban bizonytalanok a képviselőtársak abban a kérdésben, hogy a
vállalkozások csak a társulat keretében köthetnek rá a kiépült szennyvizcsatornára.
Miért van ez így? Tudomása szerint ráköthetnének a társulat megalakulása nélkül is.
A másik kérdése az, hogy aki nem fizet, attól a Vízi Közmű Társulaton keresztül lehet
behajtani a követelést. Mi a helyzet abban az esetben, ha megszűnik a társulat?

Turóczi Judit elmondja, hogy ez akkor is elhangzott, hogy a jegyző adók módjára
történő határozattal hajthatja be a kintlévőséget, ha megvalósult a beruházás. Ennek
megvan a törvényben meghatározott módja, és végrehajtása, hogy hogyan lehet
végrehajtani. Az első kérdésre válaszolva hangsúlyozza, hogy a megalakult Vízi
Közmű Társulat már a folyamatban lévő beruházás alatt is szervezkedhet. Más
helyeken, ahol magasabb összegekről volt szó hitelt kellett felvenni már előre. A Vízi
Közmű Társulat megalakulása után a Jogi személyek is tagjai lehetnek a társulatnak
és rákőthetnek a szennyvíz rendszerre kedvezményesen. Amennyiben később
kötnek rá, akkor a leendő üzemeltető szedi be a díjat, amely nyomósan nagyobb
összegbe kerülne, mint így. 140 e Ftinap/m3. Ha most van lehetőség kevesebbért
rákötni és nem a beruházás megvalósulását követően, akkor adtunk a lakosságnak
és a vállalkozóknak egy lehetőséget.

Konfár János felhívja a figyelmet arra, hogy a külterületi vállalkozók, akinek 0-s
helyrajzi száma van, nagyon nagy hátrányban vannak a belterületen lévő
vállalkozásokkal szemben. Figyelembe véve a számokat, amelyek a bekötésekkel
kapcsolatosan elhangzottak.

Turóczi Judit elmondja, hogy nem csak a külterületi vállalkozókat, hanem a
település szélein elhelyezkedő lakosokat is érinti ez a kérdés. Megérti a
problémájukat. A mai napon beszélt éppen olyan lakossal, aki éppen érintett ebben a
kérdésben. Szeretne rákötni a rendszerre, de nem megy ki a csatornahálózat a
Petőfi S. utca végéig, csak a Mező utcáig. Elmondja, hogy ez a projekt EU-s
támogatással valósul meg, ahol vannak bizonyos kiírások és elvárások, amelyeknek
meg kell felelni. Amikor elfogadásra került a projekt kiírás, akkor lehetett volna
módosítani a települési határokon. Arról jelenleg nincsen tudomása, hogy a 2014-
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2020 közötti időszakban lesz-e olyan kiírás, amely támogatja a jelenleg elmaradt
részek bevonását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Vízi Közmű Társulat szervezését
a vízügyi törvény végrehajtási rendelete szabályozza, amely 1995-ben jött létre. A
környezetvédelmi törvényt 2007-ben alkották. Ezeket a törvényeket nem hozták
szinkronba. A saját erőből szervezett Vízi Közmű Társulat megvalósíthatja a
finanszírozás szervezését. A kedvezményezett csak az önkormányzat lehet.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a településrendezési tervet
2008-2009-ben kellett volna módosítani, mielőtt a pályázat benyújtásra került.

Turóczi Judit egyetért az elhangzottakkal. Valóban a pályázat beadása előtt kellett
volna a településrendezési tervet módosítani. Sajnos a jelenlegi helyzetben nincs
lehetőség erre. Később kell kigondolni a megvalósítás módját.

Konfár János véleménye szerint a külterületi vállalkozók iparűzési adója is
ugyanolyan, minta belterületi vállalkozóké.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a Vízi Közmű Társulat megszűnése után több
évvel — 10 év múlva - lehet-e még beszélni olyanról, aki még tartozik az érdekeltségi
hozzájárulással.

Turóczi Judit elmondja, hogy részletfizetés esetében maximum 30 hónapra kötnek
szerződést a lakossággal.

Hegedűs Gáborné véleménye szerint a 10 év nagyon hosszú idő, ezt nem tartja
valószínűnek, hogy olyan hosszú idő elteltével még lennének adósok ebben a
témakörben.

Turóczi Judit véleménye szerint az alapító okiratban rögzíteni kell, hogy aki 4 havi
fizetéssel elmarad, annak lejárttá kell módosítani a szerződését és felszólítani
maximum 2 esetben, hogy egy összegben fizesse be a hátralévő összeget.
Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor bevonhatja a forgalmi engedélyét, kiadhat
inkasszót, adók módjára behajtást rendelhetnek el.

Konfár János megjegyzi, hogy ez a jegyző feladata.

Turóczi Judit elmondja, hogy különbözö eszközökkel lehet ösztönözni a nem
fizetöket a teljesitésre.

Hegedűs Gáborné megerősíti, hogy aki nem teljesíti azt, ami az alapszabályban
rögzítve van, lehetőség van átadni a jegyzőnek behajtásra.

Turóczi Judit szerint valamilyen szigorítást célszerű rögzíteni az alapszabályban.
Előfordult olyan extrém eset, hogy aki nem szándékozik fizetni, annak a dupláját kell
befizetni és ezt megszavazták. Olyan is előfordult, hogy aki a részletfizetést
választotta, de lehetősége volt rá, hogy korábban befizesse a teljes díjat, ezt
megtette és p1. fél éven belül teljesítette.

Kovács Bálint véleménye szerint a lakosság alultájékozott annak ellenére, hogy már
korábban is mentek ki szóróanyagok. Az üzemeltető részéről, az átvétel feltételeiről
is tájékoztatni kell az érdekelteket.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az üzemeltető részéről írásban még nem
kapta meg a tájékoztató anyagot, ezért nem tudja a lakosságot tájékoztatni a belső
bekötések kérdésköréről.
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Turóczi Judit szerint a belső bekötéseket olyan szakemberrel kell elvégeztetni, hogy
a víztartás próbát is meg lehessen csinálni. Bizonyos helyeken már jelentkeztek a
kivitelezők a belső bekötésekre.

Bukovszki Sándorné szerint az üzemeltető feltételeinek ismeretében kell a
szóróanyagot elkészíteni. Kérdésként merült fel, hogy milyen terheket ró a lakosokra
a belső bekötés kivitelezése?

Szabó György Róbert elmondja, hogy még az üzemeltető sincs kiválasztva. A
Bácsvíz Rt. teljesen más rendszerben dolgozik, mint a Kiskunvíz. Meghívta az
üzemeltető képviselőjét. Arról volt szó, hogy részletes tájékoztatást kap. Nem Ida le a
szolgáltató, nem jelentkezett. Amennyiben nem jönnek, akkor személyesen keresi fel
őket.

Turóczi Judit javasolja, hogy tegyen közzé az önkormányzat felhívást a belső
kivitelezési munkák elvégzésére. A jelentkezöket a társulat elbírálja, aki megfelel
annak az elérhetőségét nyilvánosságra kell hozni az internetet, a hírlapban.

Kovács Bálint szerint először a feltételeket kellene tudni.

Konfár János javasolja, hogy vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot a Bácsviz
Rt-vel.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az üzemeltető képviselője nyílt
árokban tekinti meg a bekötést.

Kovács Bálint szerint figyelmeztetni kell a lakosságot, hogy nem temethetik be az
árkot előre. Korábban elhangzott, hogy 40-50 e Ft Is lehet csak a rákötés költsége.

Turóczi Judit szerint örüljön az üzemeltető, hogy kap ennyi bekötést. Minden
oldalon legyen megfelelő, elegendő információ.

Labancz Antalné véleménye szerint, nem mindenki olvassa el a szórólapot. Aki nem
iskolázott nem is érti.

Bukovszki Sándorné szerint még az iskolázottak sem mindig olvassák el.

Szabó György Róbert gyűjti az információkat, és amint rendelkezésére áll, azonnal
a lakosság rendelkezésére bocsájtja.

Tánczos László elmondja, hogy a bevezetőben személy szerint Ő lett megszólíwa.
Vállalja a véleményét a nyilvánosság és négyszemközt is a tájékoztatásról és a
valóságról.

Turóczi Judit elmondja, hogy éppen akkor lépett be az irodahelyiségbe, amikor a
kolleganőjével kapcsolatos emelt hangnem a nemtetszését váltotta ki. „Andersen már
meghalt, ne meséljünk.” Ez a hangnem nem tetszett a jelenlévő lakosoknak sem.
Előtte sem volt közöttük semmilyen rossz viszony, nem ebben a hangnemben
kommunikáltak. Mindent megosztott a testülettel. Kéri, hogy zárja ki a politikát. A Vízi
Közmű Társulat lakossági és ingatlantulajdonosok társulata, ez nem önkormányzati
választás. Akik küldöttek lesznek, egyforma szavazatot kapnak. A küldött gyűlésben
az összes tagot képviselik. Az alakuló taggyűlésen képviselik a lakosokat. Nem
tapasztalt a lakosok részéről semmi negativitást. Számára lényegtelen, hogy kinek
mennyi meghatalmazása van. A küldöttgyűlés arányosan határozza meg a
szavazatok számát. Ez az alakuló ülésre szól. A meghatalmazottak névsorban fel
vannak sorolva, mellette, hogy kinek hány szavazata van.
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Tánczos László, ha elmondta volna ezeket a tájékoztatásokat korábban, több mint
50 %-ban nem értették. Független, objektív tudományos statisztika. Ha elmondta
volna, akkor semmiféle felháborodás nem lett volna részéről. Elég régóta képviselő
tag. Eddig nem lázadt semmi közös döntés ellen. Lehet, hogy túlzott az önérzete, de
a lakosság még mindig megszavazta képviselőnek. Ugy látszik van ilyen igénye a
lakosságnak, ha olyan helyzetet tapasztal, akkor szólaljon fel. A volt polgármester is
azok után kereste fel telefonon, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy kihúzták a nevét.

Turóczi Judit elmondja, hogy az Ö feladta a problémakezelés. A Szabó Mihály Úr
felhívta, hogy ilyen-olyan problémák vannak. Ilyen-olyan tapasztalat van.
Megbeszélték, tisztázták a helyzetet.

Tánczos László nem feltételezte azt, hogy Ön tette oda azt a hiányos listát.

Turóczi Judit készített egy excel táblázatot. Nem gondolt arra, hogy ez ekkora
problémát okoz. Nem mindenki a lista alapján döntött. A lakosok közül volt aki
megkérdezte, hogy a kiválasztott személyhez be kell-e jelentkezni, elfogadja-e, hogy
őt képviselje? Az aránytalanság csak az alakuló ülésen lesz meg.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mit jelent az eszközkezelő?

Turóczi Judit elmondja, hogy ketten bejöttek, hogy kötelezettséget nem
vállalhatnak, mert az eszközkezelő a magyar állam.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy egyéb kérdés, kérés, észrevétel van-e?

Több hozzászólás nem volt.

A 6. napirendi pont egyéb bejelentések.

Szabó György Róbert tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt héten a Megyei
Közgyűlés elnökénél volt, ahol a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus
Bács-Kiskun megyei Integrált területi Programjának megvalósításáról folytattak
előzetes tárgyalást. Tájékoztatást kapott a támogatási tervekről, amelyet
felterjesztettek a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Amennyiben hivatalos értesítés
érkezik, arról tájékoztatja a testületet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7312015. (VI. 01.) határozata
Megbízás a Megyei Közgyűlés részére.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlést a 2014-2020
közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun
megyei Integrált Területi Programjának projekt feladatok
ellátásával.
Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert az
együttműködési megállapodás aláirására.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal.
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Szabó György Róbert, az ülést berekeszti és zárt testületi ülést rendel el a további
napirendi pontok tárgyalására.

Kmft.

Sza á György Róbert
polgármester

2 j’L—j
Hedus tzaborne
címzetes föjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

M E G HÍ V Ó

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. június 1-jén hétfőn 17.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Rendőrségi beszámoló. A helyi közbiztonsági helyzet értékelése, feladatok. A Körzeti
Megbízott munkájáról szóló tájékoztató elfogadása.
Előadó: Czigány János r. főhadnagy.

2. Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ zárszámadásáról, tevékenységéről,
munkájáról tájékoztató.
Előadó: Molnár lvetta intézményvezető.

3. Rendeletalkotás és határozathozatal a helyi építési szabályzat ügyében.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Térflgyelő kamerarendszer szerződésének ügye.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

6. „Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés).
Előadó: Dolog Ernő Igazgató.

7. Mezőőri pályázatok elbírálása. (zárt ülés).
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás. 2W 5. május 28.

‚
\ 4} Sz9ó György Róbert

polgarmester

6078 Jakabszállás, Petöti Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

36 20 939 23 98
potgunuesterjakabszallas.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. június 1-jén 17.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla
•1

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabo Gyorgy Robert polgarmester

6. Szabó Mihály .
7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes föjegyző
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KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZREND VÉDELMI OSZTÁLY

6000 Kecskemét, Batthyány n. 14.
TeL: 76/484-684 Fax:76/513-371

Szám: 03010/4086/2015. ált. — Tárgy: beszámoló megküldése
Mell: intköteg
Ui.: Hajdú András r. üzk
Tel.: 333535

Szabó György Polgármester Úr részére

Polgármesteri Hivatal

Jskahnlii*s

Tisztelt Polgármester Úr!

Jakabszállás Község közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság
érdekében 2014. évben tett intézkedéseiről. az azzal kapcsolatos feladatokró] szóló beszámolót
mellékelten megküldöm.

Kecskemét, 2015. május 15

Tisztelettel:

Ráb;r. alezredes
osztályvezető (

RZSNEO.90.64.O (030I0Á517.5703-bumksi.21 6230753.002322007535.45 17.576)





KECSKEMÉTI REND ŐRK4PITÁNYSÁ G
VEZETŐJE

6000 Kecskemét, Batthyány ti. 14.
Tel.:76/484-684 BM: 33/34-24 Fax:76/513-371 BM: 33,14-58

E — mai!: kecsknnetkapitami@bacs.police.lm

Jóváhagyom:

Kecskemét, 2015. nájus

JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL,
A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014.

ÉVBEN TETT INTÉZKEDÉSEIRŐL, AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOKRÓL

Készítette: Hajdú András r. flzls.

Szám: 03010/4086-1/2015. áll

BESZÁMOLÓ

Körzeti Megbízotti Csoportvezető
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BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő Testület!

A Jakabszállás település közbiztonságát elsődlegesen biztosító körzeti megbízotti szolgálati
forma több évtizedes múltra tekint vissza és meghatározó szerepet tölt be a közbiztonság
védelmével, fenntartásával összeflhggő rendőri munkában. A körzeti megbízotti szolgálat
meghatározó alapelve, hogy segítő, támogató és együttműködő tevékenységét a lakosság
széles rétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek és önszerveződések
részvételével eredményesen végezze.

A körzeti megbízottak felelősségvállalását tovább fokozza, hogy a lakosság az intézkedést
tőlük várja el még abban az esetben is, ha nem a Rendőrség hatáskörébe tartozó
bejelentésekkel, problémákkal keresik fel őket. A bizalommal hozzájuk forduló
állampolgárok gondjaival, panaszaival kapcsolatos intézkedéseket törvényesen, gyorsan,
szakszerűen és empátiával kell végrehajtani.

Jakabszállás község Kecskemét Megyei Jogú Város agglomerációjába tartozik, Bács — Kiskun
Megye székhelyétől, Kecskeméttől délre helyezkedik el, a közép - Alföldet dél — AWólddel
összekötő jelentős jármű és utasforgalmat lebonyolító 54-es számú főút mellett. Jakabszállás
sport- és magánrepülők fogadására alkalmas repülőtérrel rendelkezik, mely időnként
teherforgalmat is bonyolít. A település továbbá Nyugat-keleti irányban is áthaladást biztosít
más főutak és azok környezetében lévő települések eléréséhez, melyeken szintén Jelentős
forgalom halad át. Jakabszállás község Kecskemét megyei jogú város agglomerációjába
tartozik, területén halad keresztül ajelentős közúti forgalmat lebonyolító 54-es számú főút. A
forgalomban résztvevők jelentős száma miatt a közúti közlekedési balesetek
bekövetkezésének lehetősége is igen nagy. Mivel a község az 54-es számú főút érintésével
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Orgovány, Bócsa felől, valamint az M5 autópálya lehajtóján
keresztül pedig Szeged és Budapest felől is gyorsan megközelíthető, Így az utazó bűnözők
megjelenésével is számolni kell.

A községi rangban lévő települést közel 2600 — an lakják, területe 70,86 négyzetkilométer.
Dinamikusan fejlődik, különböző pályázatok, állami támogatások felhasználásával a
közelmúltban több jelentős beruházás is megvalósult, melyek az ott élő lakosság igényeit
szolgálják, életszínvonalát emelik. Jakabszállás Képviselőtestülete a meglévő vállalkozások
számára nagy területű vállalkozói övezetet jelölt ki, amely alkalmas újabb cégek
letelepedésére is. Lakosságmegtartó erejét építési telkek biztosításával igyekszik ösztönözni.
A térségben a vállalkozások és magán gazdaságok zömében mezőgazdasági jellegűek, melyek
a munkanélküliséget csökkentik.

A terület közbiztonsági helyzete alapvetően jó, mind a bűnügyi eredményességi, mind pedig a
közterületi intézkedési mutatók a megyei átlag felettiek, a rendőrséggel az együttműködés
kiváló, de a hatékony körzeti megbízotti tevékenység mellett a lakosság szubjektív
biztonságérzetének fokozása különböző technikai eszközök igénybevételével
nélkülözhetetlen. A rendőri munka tervezésénél-szervezésénél külön figyelembe kell venni
azt a körülményt is, hogy a község belterületét körülölelő tanyavilágban élők a külvilágtól
elzárva, egymástól nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége meglehetősen
csekély.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdése alapján a Helvécia község
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2013. évi közbiztonsági helyzetről tartott beszámolót a Képviselő Testület egyhangú
határozatával elfogadta, a Rendőrség részére külön feladatot nem határozott meg.

A település 2014. évi bűnügyi-kőzrendvédelmi helyzete — hasonlóan a korábbi évekhez — a
tárgyév, és azt megelőző év összehasonlításával kerül bemutatásra.

I. BŰNÜGYI HELYZET

1. A bűnü2yi helyzet bemutatása

2014. év vonatkozásában is helytálló volt az a körülmény, hogy jelentős számú idényjelleggel
lakott tanya van, amelyekben jelentős értékeket tárolnak, azonban döntő többségben
nincsenek felszerelve biztonságtechnikai berendezésekkel, esetenként egy helyi lakos
„tanyagondnok” van megbízva a felügyelettel, amely azonban nem biztosít állandó jelenlétet,
hanem csak az ingatlan alkalomszerű ellenőrzésében merül ki.

A fentebb említett okok miatt gyakran előfordul, hogy a bűncselekményeket hónapokkal vagy
még később észlelik a tulajdonosok, illetve az ingatlan felügyeletével megbízott személyek,
ezáltal azok nem kellő időben jutnak a hatóság tudomására, ezzel jelentősen megnehezitve a
nyomozás eredményes befejezését, az ismeretlen elkövető kilétének és az eltulajdonított
tárgyak hoHétének megállapítását.

1.1 A repisztrált bűncselekmények számának alakulása

2014. évben a településen regisztrált bűncselekmények száma (Egységes Nyomozóhatósági és
Ugyészségi Bűnügyi Statisztikai, továbbiakban ENYUBS adatok alapján) 34, ugyanez az
érték 2013. évben 42 (lásd 1. számú melléklet). Ezek alapján megállapítható, hogy a
településen regisztrált bűncselekmények száma a 2013. évihez képest csökkenést mutat.

1.2 A repisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya. bűnüEyi fertőzöttsép

Jakabszállás község lakossága 2646 fő, területe 7086 hektár. 2014. évben az 1000 főre jutó
bűncselekmények aránya 12,84, a megyei átlag 25,88 míg a Kecskeméti Rendőrkapitányság
illetékességi területén 32,19. Az adatok alapján a közbiztonsági helyzet Jakabszálláson
jelentősen javult, hiszen 2012. évben az 1000 főre jutó bűncselekmények száma 15.87 volt. A
statisztikai adatok alapján kijelenthető, hogy Jakabszállás közbiztonsági-bűnügyi szempontból
továbbra sem tekinthető veszélyeztetett településnek.

1.3 A repisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

2014. évben a vagyon elleni bűncselekményeken belül az alkalmi lopás módszerével
elkövetett bűncselekmények száma 22 %-os csökkenést mutat (23-1 8), a betöréses lopások
száma a 2013-as adatokhoz képest csökkent (12-4).

1.4. A repisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása
Jakabszállás területén 2014-ben a kiemelt bűncselekmények tekintetében kis emelkedés volt
tapasztalható, a súlyos testi sértés emelkedett, mert 2013-ban nem volt, majd 2014-ben 1
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esetben valósult meg, testi sértés O esetről 2 esetre emelkedett. Más kiemelt bűncselekmény
nem történt.

1.5. A kiemelten kelet bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények
áttekintése

Jakabszállás község közigazgatási területén továbbra sem történt olyan bűncselekmény, amely
a kiemelt érdeklődést váltott volna ki, élet kioltásával járó, vagy más okból köznyugalmat
súlyosan zavaró esemény nem valósult meg.

2.1 A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményessépi mutatók alakulása

A településen szolgálatot teljesítö körzeti megbízott által befejezett bűnügyek száma 2014.
évben 15 volt, ebből I esetben vádemelési javaslattal került az ügy megküldésre, I esetben a
nyomozás megszüntetésére került sor, mert a bejelentett cselekmény nem volt
bűncselekmény, a többi 13 ügyben pedig a Be. 188. . (1) bekezdés c./ pontja alapján — az
ismeretlen elkövető kiléte nem nyert megállapítást - felrnggesztésre került. A jelen
statisztikában nem szereplő bűncselekmények esetében. ha az elkövető kiléte a nyomozás
során megállapítást nyert, és az eljárás során további vizsgálati tevékenység vált szükségessé,
az eljárás lefolytatását a vizsgálati osztály végezte el. Ez a közterűleti jelenlét emelését tette
lehetővé, így a bűncselekmények megelőzésére több időt tudtunk fordítani.

2.2 A közterületen elkövetctt, rcpisztrált bűncselekmények nyomozáseredménvessé2i
mutatói

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények esetén, összesen 1 7-ból 6 esetben
(35%) az elkövető kiléte megállapítást nyert, velük szemben a büntetőeljárás eredményesen
lefolytatásra került. (Pl. ittas vezetés, garázdaság, lopás) Az ismertté vált bűncselekmények
elkövetői általában — a korábbi évekhez hasonlóan —javarészt helyi lakosokból kerültek ki, de
az ún. utazó bűnözök jelenléte is érzékelhető volt. Az elkövetők köre változó, volt közöttük
„elsö bűntényes”, de javarészt korábban már eljárás alá vont. visszaeső személyek voltak,
helyi és nem helyi lakosok egyaránt.

3.1 Tulaldon elleni szabálysértések kapcsolatos tapasztalatok. adatok

Jakabszállás község vonatkozásában 2014. évben nem indult tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt szabálysértési e]ökészítö eljárás. A Kecskeméti Rendörkapitányság területén
a szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményessége 2014-ben 38,76%-ra nőtt a
20l3-ban realizált 26,48%-hoz képest, azaz l2,28%-kal sikerült jobb eredményt elérni. A
nem bolti lopás kategóriában a felderítés legnagyobb hátráltató tényezője a nyomszegény
elkövetési helyszín volt. 2014 évtől a szabálysértési előkészítő eljárások a felderítési
eredményesség tekintetében 4 kategódára kerültek felbontásra. E szempontrendszernek
megfelelően a bolti lopás kategóriában 44,83%-os, egyéb lopás terén 30,42%-os, egyéb
tulajdon elleni szabálysértések tekintetében 47,93%-os eredményt, míg az elzárással sújtható
szabálysértések összesített felderítési eredményessége vonatkozásában 3 8,76% eredményt
értünk el.
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4.1 Közlekedésbiztonsá2i helyzet

A település közlekedésrendészeti szempontból nem veszélyeztetett, azonban a
tranzitútvonalnak számító, ezáltal jelentős forgalmat lebonyolító 54-es számú főút rendészeti
vonatkozásban hangsúlyosabb rendőri jelenlétet igényel. 2014. évben 3 halálos baleset, súlyos
sérülés 3 esetben történt, 2 könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet regisztráltunk. A
közúti balesetek legjellemzőbb okai továbbra is az ittas vezetés (a regisztrált közlekedési
balesetek közül 4 esetben ittas volt a sofőr), és a forgalmi-közlekedési viszonyok figyelmen
kívül hagyása. A baleseti okok közü] vezető helyen található az ittas vezetés, ezért a rendőri
intézkedések során ezt kiemelten kezeltük, számos alkalommal fokozott akciókat hajtottunk
végre. Eniwk eredményeképpen 5 fő olyan ittas vezetővel szemben került sor rendőri
intézkedésre, akikkel szemben az ittas vezetés vétség nyert megállapítást. Ezen komplex
intézkedések végrehajtása eredményezte azt, hogy a korábbi évektől eltérően a ]áteneiában
maradt ittas vezetések felderítésre kerültek.

II. KÖZRENDVÉDELMI HELYZET

A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések

1J A közterületi jelenlét mértéke

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott a korábbi évektől eltérően már nagyobb
arányban tudott Jakabszállás község közigazgatási területén közterületi szolgálatot ellátni. A
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 03000/3 802/l /2014. Alt sz.
Intézkedési Terve alapján végrehajtott. a “24 órás rendőri jelenlét” elnevezésű, minden
településen megjelenő rendőri jelenlét folyamatos biztosítása érdekében bevezetett feladatok
során, a településen annak bűnügyi, közbiztonsági viszonyának figyelembe véve 3 naponta
legalább 4 órában kifejezetten a lakossággal történő kapcsolattartás volt acél.

A körzeti megbízottak a szolgálati feladatok függvényében a szolgálati idejük 75%-át
közterületen töltötte 2014. évben a közterületre vezényelt rendőrök száma 204 fő, a
közterületi órák száma pedig 1878 volt.

2./ A közrendvédelmi szolEálaheljesítés nakorlata

A Kecskeméti Rendőrkapitányság a szolgálatot teljesítő körzeti megbízottakat a teljes
közterületi lefedettség érdekében két körzetbe osztotta. Jakabszállás a II. számú körzetbe
tartozik, Ballószöggel és Helvéciával együtt. E körzetben összesen 5 i’ő lát el szolgálatot,
biztosítva az esetek többségében a nappali és éjszakai lefedettséget, ezáltal növelve a
településen a rendőri jelenlétet.

Helvécián a közterületi rendőri jelenlétet a helyi körzeti megbízottak akadályoztatása esetén
a körzet más településén - elsősorban Ballószög és Helvécia községben - szolgálatot teljesítő
körzeti megbízottaival, illetve a Rendőrkapitányság Járőr- és Orszolgálati Alosztály
járőrállományával igyekeztünk biztosítani.

A rendőri intézkedések statisztikai adatait vizsgálva megállapítható (2. számú táblázat), hogy
a községben 2014-ben 1012 fő került igazoltatásra, 68 fő figyelmeztetésben részesült, 101
esetben helyszíni bírság került kiszabásra 1.480.000-Ft összegben, és 34 fővel szemben
szabálysértési feljelentés megtételére került sor. Ezen túlmenően 9 elfogás és 17 előállítás 10
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elővezetés történt. A körzeti megbízottak közterületi jelenléte, továbbá intézkedési aktivitása
nőtt, amely a bűnügyi statisztikai adatok kedvező alakulásánál is nyomon követhető.
201 3-ban 1063 főt vontunk rendőri intézkedés alá, 73 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk,
177 helyszíni bírság került kiszabásra 2.813.000-Ft összegben, 21 szabálysértési feljelentést
tettünk, 5 elfogás és 12 elöállítás 7 elővezetés történt.
A szabálysértési feljelentések nagy része közlekedési szabálysértések (műszaki érvényesség
lejárta, vezetöi engedély hiánya vagy érvényességének lejárta, engedély nélküli vezetés) miatt
kerültek megtételre. A helyszíni birságok kiszabásának fő oka a közlekedési szabályok kisebb
fokú megsértése (p1. ]akott területen kívül világítás nélküli közlekedés, kanyarodási szabályok
megszegése, záróvonal átlépése). A rendőrkapitányság vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a
közúti forgalombai résztvevő járművezetők rendszeres ellenőrzését, a közbiztonságra
veszélyt jelentő, gyanús személyekre történő fokozott odafigyelést és a széles körben
kiteijesztett szűrő-ellenőrző tevékenységet, mivel a községben történt bűncselekmények egy
részét az ún. „utazó” bűnözői csoportok követik el, és feldedtésük csak a közterületen történő
fokozott rendőrijelenléttel előzhető, ill. szakitható meg.

A jelenleg hatályos törvények szerint meghatározott szabálysértések esetében a helyszíni
bírság kiszabásától vagy a szabálysértési feljelentés megtételétől nem lehet eltekinteni, tehát a
rendőrnek az intézkedés során nincs lehetősége enyhébb szankció alkalmazására. Azokban az
esetekben, amikor kisebb fokú szabálysértési cselekmények elkövetőivel szemben került sor
rendőri inézkedésre, a jogszabályok által biztosított enyhébb szankcióval, szóbeli
űgyelemfelhivás alkalmazásával kívántuk elérni a közrend és közbiztonság fenntartását, a
közlekedési szabályok betartatását. A legjellemzőbb szabálysértések egyébként — hasonlóan a
többi, ugyanilyen adottságokkal rendelkezö településhez - a különböző műszaki
hiányosságokon túlmenően az engedély nélküli vezetés, illetve a segéd-motorkerékpárosok
bukósisak nélküli közlekedése volt. Szükséges volt az állampolgárokban tudatosítani, hogy p1.
a passzív biztonsági eszközök használata nem csak azért szükséges, mert jogszabály írja elő,
hanem mert adott esetben életet menthet.

A közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben az intézkedő rendőr kizárólag a
rendeletben meghatározott nagyságú helyszíni bírságot szabhat ki, attól sem lefelé, sem felfelé
nem térhet el. Mindez azt jelenti, hogy a helyszínen intézkedő rendőr a szabálysértés
elkövetőjével szemben - vagyoni vagy egyéb más viszonyaira tekintettel - nem mérlegelhet a
bírság nagyságáról, hanem kizárólag a rendeletben meghatározott összeget szabhatja ki.

Célunk továbbra is a támogató, együttműködő, segítő rendőrség megteremtése, mely a rendőr-
polgár viszony javulását eredményezheti. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a törvények
ellen vétökkel szemben nem alkalmazunk szankciókat, azonbaii az intézkedéseink során a
személyi- és egyéb körülmények figyelembe vételével igyekszünk az elkövetett
cselekménnyel aránybat álló intézkedést megtenni.

3. A 19 meavére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító intézkedés
véErehajtásának tapasztalatai

Jakabszállás község közbiztonsági helyzete alapján a körzeti megbízottak napi szolgálatán
kívül 3 naponta volt szükséges a lakosság biztonságérzetét tovább javító rendőri jelenlét
biztosítása. A településen elsősorban a szomszédos települések körzeti megbizottjai látták el
az intézkedésben leírt feladatokat, ennek hatására megnövekedett a közterületi jelenlét aránya.

4.1 Rendezvénybiztosítások
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Jakabszállás községben hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvények környezetében,
minden esetben, felügyeleti terv alapján végrehajtott rendőri biztosítást hajtottunk végre.
2014. évben Jakabszállás területén felügye]eti szolgálati forma keretében 4 esetben, 12 fő
rendőrrel hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, melynek során nem került sor rendőri
intézkedésre.

51 Az esetle2esen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzehel kapcsolatban
vé2rehajtott rendőri feladatok

A térségben 2014. évben nem volt olyan szélsőséges időjárási körülmény, illetve katasztrófa
helyzet, amely miatt külön rendöri feladatokat kellett volna ellátni. A rendőrség által
üzemeletetett jáművekben elhelyezésre kerültek a hideg időjárás miatt bekövetkező
kihűléses, fagyásos állapotokat megelőző védelmi eszközök. és az állomány tagjai elméleti és
gyakorlati oktatáson sajátították el az ilyen eseményekkor végrehajtandó feladatokat.

61 A körzeti Megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenvsé2ük értékelése

Jakabszállás községben László György r. zls körzeti megbízott lát el szolgálatot 2010.
szeptember 01. óta. Elérhetőségei a következők: emai]: laszlogy®bacs.police.hu, szolgálati
mobil: 06/20-539-56-54. A körzeti megbízotti státuszok száma 1 tő, amely a fentiek alapján
teljesen feltöltött.

László György r. zls. 2014-ben 7 elfogást, 4 előállítást, 9 elövezetést 2 biztonsági intézkedést,
5 szabálysértési feljelentést, valamint 395 igazoltatást bajtott végre, és 26 fővel szemben
463.000-Ft helyszíni bírságot szabott ki, és 9 figyelmeztetést eszközölt. Ezek a számok 2013-
bari: 3 elfogás, 6 elöállítás, 3 elővezetés, 3 biztonsági intézkedés, 1 szabálysértési feljelentés,
599 igazoltatás, és 42 fővel szemben 742.000-Ft helyszíni bírság 19 figyelmeztetés.

A közterületi jelenlét növekedéséből adódóan több esetben észlelte az állampolgárok által
elkövetett bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, az intézkedési mutatók emelkedése is
erre vezethető vissza.

71 Az üyeleti tevékenység, a tevékenység irányítási központ működése

A korábban megszokott rendőrkapitánysági ügyeleti rendszerből, tevékenységirányítási
rendszerbe történő átállást a térségben elélök nem érzékelhették, hiszen a segélykérő telefonra
tett bejelentéseik alapján minden esetben megtörtént a rendőri intézkedés. Olyan panasz nem
érkezett a rendszerrel kapcsolatban, amely hiányosságokat vettet volna fel. A
tevékenységirányítási központban szolgálatot teljesítő ügyeletes állomány is nyomon tudta
követni a területen tartózkodó állományt, és így a bejelentések helyszínéhez legközelebb
tartózkodó egységeket irányíthatta intézkedések foganatosítására. A gépjárművekben
elhelyezett számítógépes rendszeren keresztül is lehetőség nyílott a küldést követő
kapcsolattartásra, írásos feladat meghatározásra és azokra történő válaszadásra.

8.! Az igazgatásrendészeti tevékenység

A községben elkövetett szabálysértések kapcsán a rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztálya által összesen 47 szabálysértési eljárás került lefolytatásra, melyek javarészt
közlekedésrendészeti szabálysértések voltak (43, egyéb 4). A helyi lakosok közül 18 fő
rendelkezik fegyvertartási engedéllyel (vadász), 4 esetben került sor vagyonöd igazolvány
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kiadására.

9.! Bűn- és baleset-meEelőzés

A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező”
intézkedési terv keretein belül. illetve azon túlmenően is a körzeti megbízottak által
folyamatosan kiosztásra kerültek a Bűnügyi Osztály Megelőzési és Aldozatvédelmi
Alosztálya által a külterületeken élők — elsősorban idős koruk vagy egyéb ok miatt
veszélyeztettek - részére készített tájékoztatók, szórólapok. Fokozott figyelmet fordítotwnk a
felügyelet nélkül hagyott külterűleti, illetve zártkerti területen található hétvégi házakra, a
szezonálisan elkövetett betöréses lopások, terménylopások megelőzése, elkövetőinek
eredményes felderítése érdekében.

Az időskorú, egészségügyi. szociális okból, vagy rossz mentális-és fizikai állapotbai levő,
esetlegesen egyedül élő. illetve más okból veszélyeztetett személyekkel elsősorban a körzeti
megbízottak által a kapcsolattartás folyamatos volt, olyan körülményt nem észleltünk, amely
miatt azonnali intézkedéseket kellett volna megtenni (orvosi ellátás, biztonsági intézkedés,
tanyagondnoki szolgálat vagy jegyző értesítése, stb..). A kapcsolattartások alkalmával a
körzeti megbízottak bűnmegelözési célzattal, az áldozattá válás megelőzése érdekében
minden esetben tájékoztatták az érintetteket az aktuális bűnelkövetési módokról, lehetséges
elkövetőkről.

A családon belüli erőszak megelőzése, felderítése és ez által a bűnelkövetők kiszűrése
érdekében. a körzeti megbízott rendszeresen vesz részt a jelzőrendszeri tagok
esetmegbeszélésein, ahol értesülhet a térségben előadódó családi gondokról, kiskorúak testi és
szellemi fejlődését hátrányosan befolyásoló eseményekről.

A Közlekedésrendészeti és a Közrendvédelmi Osztály munkatársai az „Iskolarendőr”,
valamint a „Látni és látszani’ program keretében több ízben tartottak az általános iskolában
baleset-megelőzési előadásokat, nyílt napon mutatták be a Rendőrség ezzel kapcsolatos
programját, mely az általunk használt szolgálati gépjárművek, eszközök bemutatásával
egyidejűleg történt, nagy sikert aratva ezzel a gyermekek körében.

10.! EEvüttműködés

A körzeti megbízottak feladatkörébe tartozik, hogy működési területükön a bűncselekmények
és egyéb törvénysértések elkövetését megelőzzék, az elkövetők kilétét felderítsék, valamint
védjék az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

A felelősségükre bízott község területén a törvényes rend védelmében a társadalmi
elvárásoknak és a polgárok érdekeinek megfelelöen a közrendet és közbiztonságot elsősorban
az Onkormányzattal együttműködve tudják biztosítani.

A közrend, közbiztonság, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javítása
érdekében együttműködési megállapodás megkötésére került sor a KEFAG Zrt.-vel. A
kerületi erdésszel 4 alkalommal, összesen ló órában, a területileg illetékes mezőőrrel pedig 24
alkalommal 192 órában láttunk cl közös szolgálatot, melyek kapcsán pozitív visszajelzés
érkezett mind az együttműködök, mind a lakosság részéről.

A havi jelentések alapján a Jakabszálláson szolgálatot teljesítő körzeti megbízott jó
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munkakapcsolatot alakított ki a Polgármester Urral, a Jegyző Asszonnyal, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóival, valamint a képviselőtestület tagjaival. Ugyancsak ugyanilyen a kapcsolat
— többek közt az „Iskolarendőr” program kapcsán - az Altalános Iskola vezetőjével és
tanáraival. Külön Rgyelmet szentel az ifjúság és gyermekvédelem problémakörére, és
közvetlen kapcsolatot tart a Jakabszállási Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ,
Jakabszállási GyermekjMéti Szolgálatának családgondozóival, a kerületi erdésszel, mezőőrrel.

III. ÖSSZEGZÉS, FELADATOK

A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező”
intézkedési terv alapján a községben kihelyezett kérdöívek adatai szerint a lakosság a
közbiztonság helyzetét, a Rendőrség, azon belül ig a körzeti megbízott tevékenységét jónak
minősítette.

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Jakabszállás közbiztonsági-bűnügyi
szempontból a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem tekinthető veszélyeztetett
településnek.

2015. évben kiemelt feladat a bűnügyi felderítési eredményesség javítása, a közterületi
jelentét növelése, a bűn- és balesetmegelőzés hatékonyságának további növelése érdekében a
veszélyeztetett személyek részére rendszeres előadások megtartása, az Onkormányzat és a
Rendőrség kapcsolatának, együttműködésének még magasabb szintü előtérbe helyezése.

További cél a helyi szervezetekkel a jó kapcsolatot fenntartani, az esetlegesen megalakuló
polgárőrséggel együttmüködési megállapodás megkötése, ezt követően lehetőség szerint
velük közös szolgálatokat ellátni. Elsődleges cél a település közbiztonságán és közlekedési
helyzetén még tovább javítani, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét ez által növelni.

A fentiek alapján ennyiben kívánok beszámolni és kérem, hogy a leírtakat vitassák meg, azzal
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, és a beszámolót elfogadni
szíveskedjenek.

Kecskemét, 2015. május 4.

Pintér
osztályvezető
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1. Számú melléklet

KÖZBIZTONSÁG! HELYZET ÉRTÉICILÉSE
BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA

2013 2014
Emberölés O Q

befejezett szándékos emberölés 0 O
emberölés kísérlete O O
Testi sértés Q 2
súlyos testi sértés O
halált okozó szándékos súlyos testi sértés O O
Kiskorú veszélyeztetése O O
Embercsempészés O O

Garázdaság O 1
Önbiráskodás 2 O

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében) O O

Lopás 23 18
személygépkocsi lopás I O

Zárt gépjármű feltörés I O
lakásbetörés 12 L
Rablás O O
Kifosztás O O
Zsarolás O O

Rongálás O 2
Orgazdaság O O
Jármű Önkényes elvétele I 2
14. kiemelt össz. 40 30
Egyéb bűncselekmény 2 4

Összes bűncselekmény 42 34

2013 2014

Összes regisztrált bűncselekmény 42 34

Küzterületen elkövetett bűncselekmény 6 8

Lakosok száma: 2646 2646

1000 lakosra eső bcs 15,87 12,84

1000 lakosra eső közt. bcs 2,26 3,03



II
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2. Számú melléklet

KÖZLEKEDÉSI STATISZTIKAI MUTATÓK

Jakabszállás területén bekövetkezett személyi sérüléses közúti balesetek:

Megnevezés 2013. ÉV 2014. ÉV

Halálos O 3

Súlyos 2 3

Könnyű 4 2

ÖSSZESEN: 1 6 8

KÖZRENDVÉDELMI STATISZTIKAI MUTATÓK

MEGNEVEZÉS 2013. ÉV 2014. ÉV

Igazoltatott szem. száma 1063 1012

Figyelmeztetés 73 68

Helyszínbírság/fő 177 101

Helyszínbírság / Ft 2.813.000 1.480.000

Szab.sért. feljelentés 21 34

Büntető Feljelentés 4 8

Elfogás 5 9

Előáílitás 12 17
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HELvÉCIAI MIKROTÉRSÉGI
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2014. ÉV

1



A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2005. óta látja el Helvécia,
Ballószög, Jakabszállás, Orgovány települések közigazgatási területén a szociális és
gyermekjóléti feladatokat.

Az intézmény minden településen önálló telephellyel biztosítja a gyermekjóléti szolgálatot,
családsegítő szolgálatot, házi segítségnyújtást, étkeztetést.
Jakabszállás és Orgovány településeken biztosítjuk a társult településekre is a nappali ellátást
időskorúak részére.
A támogató szolgálatnak Helvécián van a központja, az ellátási területe a négy társult
település közigazgatási területe.

A társulás folyamatosan fejlődik.
2013-ban valósult meg a DAOP-4.1 .3/A-l 1-2012-0045 pályázat. Ennek keretében felújításra
került Jakabszállás, Ady E. u. 5. szám alatti épület, valamint Orgovány, Molnár Gergely u. 2.
szám alatti épület.
A pályázat lehetőséget nyújtott eszközök beszerzésére is. Beszerzésre került eszközök:
porszívók, mosógépek, hütőgépek, DVD, székek, íróasztalok, szekrények, kerékpárok,
gyerekülések, kerekesszék, és egy Dacia Duster személygépkocsi.

2013. július l-tő! a Társulás önálló jogi személy lett.

Gyermekjóléti szolgáltatás

Szernélyifeltételek

Minden településen egy-egy családgondozó látja el a feladatot. A családgondozók
rendelkeznek az előírt szakképesítésse!.

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt.
Az intézmény és telephelyei tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetőek.
A dolgozók a családlátogatásokra saját gépkocsival mennek, melyre havi költségtérítést
kapnak. Fénymásoló, számítógép minden telephelyen rendelkezésre áll.

Feladatok

A járások megalakulása miatt a családgondozók helyzete rosszabb. A védelembe vételi
tárgyalásokra, felülvizsgálatokra a családgondozóknak be kell utazniuk Kecskemétre, ami
utazással együtt legalább fél napot jelent.
A családgondozók a településeken egyedül maradtak a problémás családokkal.
Egyre gyakrabban fordul elő a családok részéről a lekeze!ő hangnem, az agresszív fellépés, a
fenyegetőzés a családgondozó felé, mind a munkahelyen, mind a lakásukon.
Nincs semmilyen hathatós eszköz a kezükben, viszont mindenki tőlük várja a megoldást.

A nehéz esetek, atrocitások megviselik a családgondozókat. Segítségre szorulnak. Annak
ellenére, hogy társulásban működünk, sajnos a településeken egy-egy családgondozó van és
maguk vannak.
Az 2014. október 1-től a társulás megbízási szerződéssel alkalmaz egy pszichológust, akihez
irányíthatjuk az ügyfeleket.
A pszichológus a dolgozók kiégésnek megelőzésére egyéni és csoportos szupervíziót biztosít.
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Az alapellátásba, védelembe vett gyermekek veszélyeztetettségének okai: anyagi nehézségek,
a családban előforduló alkoholizmus, a szülők életvezetési problémái, a válások miatti
problémák, kapcsolattartási problémák, tanköteles korú gyermekek igazolatlan iskolai
hiányzása, a gyermekek magatartási- és viselkedési zavarai, szülöi elhanyagolás, szülők
szenvedélybetegsége.

A gvermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma:

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány

Gondozott gyermekek száma 63 45 33 70

Alapellátásba vettek száma 43 24 26 37

Védelembe vettek száma 11 18 2 22

Szakellátásban lévők száma 9 3 I_____________ 11

Gondozott családok száma 30 26 L 19 38

A gyermekjóléti szolgálat a szülőkkel és a gyermekkel állandó kapcsolatot tart. figyelemmel
kíséri az életvitelüket, rendszeresen látogatja a családokat.
A családgondozók munkájuk egy részt külső helyszineken végzik. Elhelyezési, felülvizsgálati
értekezletre meimek Kecskemétre a gyámhivatalba, a TGYSz-be; tanúként meghallgatják őket
a bíróságon; a háziorvost. védőnőt. iskolát, óvodát.
Családlátogatásokat tesznek egyedül, védőnővel. óvodával, iskolával is.
A családlátogatás nem veszélytelen, mivel atrocitás is érheti a családgondozót az ügyfél és
családja részéről, megtámadhatja a kutya. fertőzést szedhet össze. Az ügyfelek nagy része
külterületen él. A családgondozó saját kocsival, illetve a tanyagondokkal megy ki.

A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartják a kapcsolatot. Évente 6 alkalommal szakmakőzi
megbeszélést tartanak, amelynek állandó meghívottai a jelzőrendszer tagjai: védőnők,
háziorvosok, családsegítő szolgálat családgondozója, iskolák. óvodák gyermekvédelmi
felelősei, helyi gyámügvi ügyintéző, körzeti megbízottak.
Egyre több jelzés érkezik a gyermekek magatartási, beilleszkedési problémái miatt az
iskolából, amely gyakran szakember (pszichológus, pszichiáter) segítséget igényel.
Rendőrségi eljárás miatt is gondozásba kellett venni családokat: bántalmazta osztálytársát;
lopott az iskolából.
Családon belüli bántalmazás miatt is indult eljárás. Az eljárás során a bántalmazott általában
visszavonja feljelentését, illetve egy idő után visszaköltöznek a bántalmazóhoz.

Adott gyermek vagy gyermekek esetében a gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív
össze, amelyre meghívja az érintett családot és az ügyben érintett szakembereket a
segítségnyújtás, a hatékonyabb előrelépés érdekében.

A családgondozók minden évben beszámolnak a munkájukról a képviselő-testületnek.
Minden év március 31-ig megtartják az éves gyermekvédelmi értekezletet, melyre a
jelzőrendszer tagjait hívják meg, akik szintén beszámolnak az éves munkájukról, illetve még
meghívást kapa polgármester, ajegyző, civil szervezetek, pártfogó felügyelő.

Minden településre jellemző a karitatív tevékenység a rászorultak részére. A lakosság által
felajánlott ruharieműt, cipőt, bútorokat átadjuk a rászorulóknak.

Továbbképzések
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A munkatársak havi rendszerességgel találkoznak. Részt vesznek a térségben szervezett
konferenciákon, előadásokon.
A Kormányhivatal Gyámhivatala bünmegelőzési koordinátora havi rendszerességgel
szervezett fórumot a rendőrség és a gyermekvédelemben dolgozó kollegáknak.

A családgondozóknak nagyon felelősségteljes a munkájuk, melyet a törvények, jogszabályok
felerősítenek. Sok a feladatuk, sokrétű segítséget kell adniuk. Az eredmények elérése nagyon
nehéz, az apró előrelépések is sikerek, még akkor is, ha a kívülálló nem ezt látja.

Családsegítő Szolgálat

Személyi feltételek

Minden településen egy-egy családgondozó látja cl a feladatot. Orgoványon a Gyesen lévő
kollega helyett belső helyettesítéssel oldottuk meg a feladatellátást. Sajnos a meghirdetett
állásra nem érkezik megfelelő pályázat, nincs szakképzett jelentkező.

2014. októbertől pszichológus segíti a dolgozók munkáját, az ügyfeleket hozzá irányítjuk.
Jogi segítség esetén Kecskemétre irányítjuk az ügyfeleket.

Családsegítés keretében a 4 ellátott településen 2014. évben a forgalom:

A családsegítő szolgálatot igénybe vevők száma:

Iaénybe vevők száma Ügyfelek Esetkezelések
Település

Régi Új száma száma

Helvécia 39 15 54 452

Ballószög 71 28 99 745

Jakabszállás 60 76 136 581

Orgovány 65 60 125 565

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.
A dolgozók a családlátogatásokra saját gépkocsival mennek, melyre havi költségtérítést
kapnak. Orgoványon használhatja a szolgálati autót. Fénymásoló, számítógép van. Interjú
szoba is van.

Feladatok

A családsegítő szolgálat keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk:

• Szociális, életvezetési és mentálhigiéniés tanácsadás
• Anyagi nehézségekkel küzdők részére a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, a szociális

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, igénylését és ügyintézését.
Lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, aktív korúak
ellátása, megváltozott munkaképességűek személyek ellátásai, családi pótlék, gyes, gyed,
gyet, anyasági támogatás, fogyatékossági támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, egyszeri segély önkormányzattól,
nyugdíjfolyósítótól, illetve egészségbiztosítási pénztártól, nyugdíjemelés, öregségi nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, árvaellátásról való tájékoztatás, igénylésben segítés, közremüködés.
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• Rezsihátralékok kezelése, részleJizetések kérelmezése: Kapcsolattartás a közüzemi
szolgáltatókkal (áram-, gáz-, vízszolgáltató, szemétszállító), felhalmozott tartozás esetén
számlaegyenleg egyeztetése. védendői státusz és részletfizetés kérelmezése, méröállás.
felhasználó változás bejelentése. A lakosság részére kiírt pályázatok figyelemmel kísérése,
segítségnyújtás a pályázatok benyújtásában. 2014-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
és a Démász Zrt közösen meghirdetett pályázatára 37 főnek segítettünk pályázatot
benyújtani, amit mindenki meg is nyert. A program sikeressége érdekében folyamatos
kapcsolatot tartottunk telefonon vagy e-mailben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársaival.

• Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők,
fogyatékossággal élők; szenvedélyberegek, ill. egyéb okból szociálisan rászoruló személyek
számára segítségnyújtás. A Munkaügyi Központ honlapján vagy a helyben meghirdetett
állások rendszeres figyelemmel kísérése, közzététele a családsegítő hirdető tábláján.
Munka után érdeklődőknek segítés álláskeresésben, önéletrajz megírásában, jelentkezés
elküldése e-mailben. Időpontkérés szakorvosi vizsgálatokra, kontrollra, hivatalos
ügyintézéshez.

• C’saládgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése. Ez gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és
munkát jelent. A családban vagy éppen testvérek között felmerülő konfliktusok miatt
keresnek meg, kérnek segítséget. 2014 októberétől az Intézmény heti 10 órában alkalmaz
egy pszichológust, aki segíti a mi munkánkat, és az ügyfelek is igénybe vehetik, de Sajnos
hiába ajánlom fel a rossz beidegződés miatt, úgy mond „tiltakoznak” ellene.

Egyre több családot érint a munkahely és a pénz hiánya, emiatt megélhetési gondokkal
küzdenek. Helyzetük javítására nincs eszköz a kezünkben, próbáljuk kiaknázni az állam által
elérhetö lehetőségeket és a bevételeik beosztásában tanácsokkal segitjük őket.
Nehezen tudnak eligazodni a gyorsan változó jogszabályi, bürokratikus rendszerben. Nagyon
sokan kérnek segítséget hivatalos levelek értelmezéséhez, levelek, kérelmek, fellebbezések
megírásához vagy éppen elveszett irataik (TAJ kártya, Adókártya, szem.igazolvány)
pótlásához. Sokan veszik igénybe a fénymásolási, faxolási lehetőséget. Jó szolgálatot tesz az
internet, segítségével elérhetőek és letőlthetőek a különböző szervek űrlapjai, nyomtatványai,
így az ügyfeleknek (akik egyébként is kevés jövedelemmel rendelkeznek) nem kell
beutazniuk a városba egy-egy nyomtatványért, postán is tudják intézni ügyeik jelentős részét.

A szolgálat rendelkezik szkennelési lehetőséggel, így segítséget tudok nyújtani a lakosság,
illetve bizonyos csoportok számára meghirdetett pályázatok igénybevételében. 2014-ben az
Erzsébet program keretében 2 fő nyugdíjasnak segítettek flirdőbelépö pályázat benyújtásában,
amit meg Is nyertek és igénybe vettek.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szeptemberben meghirdetett háztartási nagygépek
energiamegtakarítást eredményező cseréjét támogató pályázatra 2 főnek segítettünk
benyújtani az igényét.
Havonta egy alkalommal ruhaválogatást tartunk a rászoruló családoknak, azokból a ruhából,
amit a helyi lakosságtól kapunk.

A családsegítő szolgálat családgondozói is részt vesznek a teLepüléseken működő
jelzőrendszer munkájában. Az információáramlás a településen dolgozó egyéb
szakemberekkel megfelelöen biztosított.

Továbbképzések

A négy település családgondozói havi rendszerességgel találkoznak szakmai megbeszélésre.
Sajnos a módszertani intézmény megszűnésével, már nincsenek előadások, szakmai napok.

Házi segitségnyújtás
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A házi segítségnyújtást a székhely látja cl a társult települések közigazgatási területén. Az
ellátható személyek száma 81 Fő.

Személyi feltételek

Összesen 9 gondozónő dolgozik. Helvécián és Ballószögön egy-egy gondozónő,
Jakabszálláson kettő, Orgoványon öten látják el a feladatot.

Tárgyifeltételek

A szolgáltatás biztosításához a dolgozók saját gépjárművüket használják. Útnyilvántartást
vezetnek és ennek megfelelően havonta térítjük a költséget.
Orgovány településen a szolgálati autó jelentősen megkönnyíti a munkát.
Nagyon jó a kapcsolat a település tanyagondnokaival, akik segítenek nekünk az ellátottakhoz
való kijutásban és a feladatok megoldásában is. A dolgozók negyedévente telefon
költségtérítést kapnak. A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel,
mely számítógéppel és telefonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól
megközelíthető.

Ellátottak köre

Ellátást igénylők száma
Település 2014. ellátásba ellátásból 2014.

01.01. vettek kikerültek 12.31.

Helvécia 12 3 3 12

Ballószög 6 5 5 6

Jakabszállás 12 I I 12

Orgovány 36 16 14 38

Összesen 66 25 23 68

Az ellátottak folyamatosan változnak. Sajnos sokan meghalnak, van aki szociális otthonba
kerül, van aki kórházba.

A házi segítségnyújtásban részesülők idöskorúak, ömnaguk ellátására nem képesek (részben
vagy teljesen), nincs hozzátartozójuk, vagy nem tudja vállalni az ellátásukat. Vannak fekvő,
önellátásra teljesen képtelen ügyfelek, és önellátásra részben képesek. Külterületen és
belterületen lakók egyaránt. Főként fizikai ellátást igényelnek, ami összefolyik pszichés- és
egészségügyi gondozással.
A gondozott lakásán végzett munka: az ügyfél személyi higiéniájának, személyes
szükségleteinek biztosítása (rnrdetés, pelenkázás, borotválás, etetés, mozgatás, sebkötözés,
injekciózás, vérnyomás/vércukor mérés, stb), a lakókörnyezet rendben tartása (takarítás,
mosás, mosogatás), tüzelő bekészítés, begyújtás. A lakó környezeten kívüli feladatok:
bevásárlás, csekk befizetés, gyógyszer felíratás/kiváltás, hivatalos ügyek intézése, postai
ügyintézés, minden ami nem a lakáson történik.
Többször előfordult már, hogy mentőt kellett hívni a gondozotthoz.
Többször intéztünk már az ellátottakhak TAJ kártyát, személyigazolványt, méltányossági
nyugdíjemelést, fogyatékossági támogatást, közgyógyigazolványt, segélyt, stb.

A házi oiwosokkal, szociális és egészségügyi intézményekkel, tanyagondnokkal jó a
kapcsolat, így a gondozottak érdekeit hatékonyan tudják érvényesíteni.

Továbbképzés
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A dolgozók továbbképzése folyamatos. A gondozók havi rendszerességgel szakmai
megbeszélésen vesznek részt. A kistérség keretében is havonta van szakmai műhely, valamint
esetmegbeszélés. Az ingyenes tanfolyamok nagy segítséget jelentenek a kötelező pontszerző
továbbképzések teljesítésében.

Nappali ellátás

Jakabszálláson működik 20 férőhellyel, valamint Orgovány településen 10 férőhellyel (20 14-
től) a négy társult települést látja el.

Eüátottak köre

A nappali ellátást a nyugdíjasok veszik igénybe.

Ellátást igénylők száma
Település 2014. ellátásba ellátásból 2014.

01.01. vettek kikerültek 12.31.

Jakabszállás 27 3 I 29

Orgovány (új szolgáltatás) 35 I 34

Szernélvifeltételek

• A szolgálat rendelkezik ajogszabályban előírt személyi létszámmal.
• A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek.
• A feladatmegosztást és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Tárgyifeltételek

Az épület busszal jól megközelíthető, egyéb tekintetben is megfelel a jogszabályi
előírásoknak.

A nappali ellátás munkanapokon várja az ellátottakat 8 — ló Óra kö2ött. Látogatásuk nem
időtartamhoz kötött. amennyire az idejük engedi, annyi időre jönnek.
Napi egyszeri meleg étkezésre (ebéd) van lehetőség. Ezt Jakabszálláson igénybe veszik
néhányan, Orgoványon még nem.
Az ügyfeleknek lehetősége van Mrdésre, mosásra.
Osszejöveteleikre — gondolok itt p1. teadélelött csevegéssel -‚ gyakran hoznak süteményt,
kávét, gyümölcsöt.

Rendszeresen van vérnyomás-, vércukormérés. Egész évben működött a katolikus atya és a
református lelkész által tartott Biblia kör. Ujságot olvasnak, receptet cserélnek, játszanak —

főleg kártyáznak.
Allandó programunk a zenés csütörtök, ahol nótázunk citera kísérettel.
Minden jeles ünnepet megtadotmnk. A Farsangot jelmezes bemutatóval. Márciusban a
Nőnapot. Anyák napján az óvodások kedveskedtek műsorral a nagymamáknak.
Rendszeresen járunk kirándulni a környéken és messzebb is. Szinbázba, nóta estekre is
járunk.
Volt bűnmegelőzési előadás, tűzvédelmi oktatás, szemészeti szűrővizsgálat, egészségmegőrzö
tanácsadás.
A helyi eseményeken mindig részt veszünk. Rendszeresen találkozunk más települések
nyugdíjas klubjaival. Kölcsönösen meghívjuk egymást.

7



Az intézmény helyet ad a helyi mozgáskorlátozottak találkozására, szakmai programokat is
rendszeresen itt tartjuk.

Étkeztetés

Minden településen biztosítjuk az étkeztetést. Helvécián, Ballószögön a Family Vendégház
főz és ő is hordja ki. Jakabszálláson az óvoda főz és a tanyagondokkal együtt visszük ki az
ebédet. Orgoványon a Regős csárda főz, és mi visszük ki az ebédet.

Ellátottak köre

Ellátást igénylők száma
Település

2014. eHátásba ellátásból 2014.
01.01. vettek kikerültek 12.31.

Helvécia 41 8 22 27

Ballószög 28 6 12 22

Jakabszállás 67 19 15 71

Orgovány 44 32 15 62

Összesen 180 65 64 182

Az étkeztetést nem csak az idős emberek veszik igénybe, hanem a beteg középkorú
személyek is.

A külterületen élő idős embereknek nehéz bejutni a faluba. Autójuk nincsen, a kerekpárra már
nem memek, vagy nem tudnak felszállni. Igy nagy segítség számukra, hogy házhoz szállítják
a meleg ételt.

Azon felül, hogy az ebédet eljuttatjuk, naponta figyelemmel tudjuk kísérni
életkörülményeiket, egészségi állapotukat. Lehetőségeinkhez képest segítséget nyújtunk,
szükség esetén értesítjük az egyéb szociális ellátást végző munkatársakat, házi orvosokat.

Támogató szolgálat

Az igénybevevők köre kiterjed Helvécia, Jakabszállás, Orgovány, Ballószög közigazgatási
területén életvitelszerűen tartózkodó súlyos fogyatékkal élő személyekre, akik a 1993. évi 111.
tv. 65/D. . előírtaknak megfelelnek.

Ellátottak száma

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány Összesen

Ellátottak száma 10 2 2 9 23

A szolgáltatás működésében nehézséget jelent az ellátási terület nagyrészt külterületi,
tanyákkal való lefedettsége, az egységek közötti távolság nagysága.

Személyifeltételek
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A szolgálat rendelkezik a jogszabályban előírt személyi létszámmal. A képesítési
előírásoknak a dolgozók megfelelnek.

Tárgyifeltételek

A szolgáltatás biztosításához az intézmény saját gépjárművel rendelkezik, mely alkalmas
elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával,
valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel.
A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt. A bejárat akadálymentesitése rámpával megoldott, mozgássérült
vizesblokk kialakítása megtörtént. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól
megközelíthető.

A szolgálat jelenlegi profilja a gyerekek szállítása iskolába és vissza. Ehhez igazodik a
szolgálat működési ideje is. azaz reggel 6 órakor kezdünk és 17 órakor fejezzük be a szállítást.
A szállítást igénybe veszik hivatalos ügyintézésre, bevásárlásra.
A személyi segítést a száHításhoz kapcsolódóan veszik igénybe, lakókörnyezetben ritkán.

Osszegzés

A 2014-as évben ellenőrizte müködésünket a Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár. Jól
működünk.

A társuláson belül a dolgozók betegsége, szabadsága esetén a helyettesítések köimyebben
megoldhatóak. Szakmailag a településen dolgozók nincsenek magukra hagyva, tudnak
egymáshoz fordulni.

Munkánkhoz sok segítséget kapunk a társult települések önkormányzatától, Polgármester
Asszonytól és a Polgármester Uraktól.

Köszönjük!

Mik

Helvécia, 2015. március 17. /‘
-Z-%’2
i Molnár

tézményető
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Elöterjesztés
a Képviselő-testület 2015. Június 1-jei képviselő-testületi

ülésének 3. napirendi pontjához

TÁRGY: Rendeletalkotás és határozathozatal a helyi építési szabályzat ügyében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények
Jakabszállás Község Képviselő-testülete a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosítására vonatkozóan elvi döntést hozott l02/20l3.(XI1.2l.) és 9/2014.(I.27.)
határozataiban.

I. módosítás
102/2013.(XII.21. határozat szerint a 0152/123, 0152/229 és 0152/74 hrsz-ú telkeket az ott
működő vállalkozás fejlesztése érdekében gazdasági területbe kell sorolni.
2. módosítás
9/2014.(1.27.) határozat szerint a településközpont vegyes területtel határos lakóterületi
besorolás illetve építési szabályozás felülvizsgálandó és a telekwlajdonosi igények alapján
szükség szerint módosítandó.

A tervezett módosítások az érvényes településfejlesztési koncepcióval nem ellentétesek, a
településszerkezeti tervet és a helyi szabályzatot érintik.

Egyeztetés
A döntést követően A településfejlesztési koncepcióról, ci: integrált településfejlesztési
strwégiáról ás ci településrendezési eszközŐkről, valamin! egyes települásrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Konn. rendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti
egyeztetés megkezdődött.
Az egyeztetés résztvevői az Eljr. 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, a megyei és a
szomszédos települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó
70/2013 .(VIII.27.) számú önkormányzati határozat szerintiek voltak.

Eljr. 37.* szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett vélemények alapján képviselő
testület 82/2014.8X1.lO.) határozatában arról döntött, hogy a módosításhoz „az egyes tervek
és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.25.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálatra nincs szükség.
Tervezés az Eljr. 38. szerinti véleményezéssel folytatódhatott. A módosítási tételek száma
jogszabályi előirásból következően ‚.a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében
erdő” tétellel megnövekedett.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgamiester®jakabszallas . hu

Jakabszállás Község Polgármestere



Jakabszállás Község Polgármestere
EIjr.38.* szerinti véleményezés
Az előzetes tájékoztatási szakaszban nyilatkozók részére az egyeztetés második körös:
véleményezési szakaszában valamennyi módosítási tételre kiterjedő részletes ismertetöt
állított össze a tervező.
Azok, akik az Eljr. 37.(4) bekezdésben megadott 21 napon belül nem válaszoltak vagy arról
nyilatkoztak, hogy nem kíváimak részt venni az eljárásban a véleményezésből kihagyhatók
voltak.
Az Eljr. 38.* szerinti véleményezés eredményéről Képviselő-testület 2015. március 20-i
ülésén tájékoztatást kapott . 26/201 5.(III.20.) határozatában arról döntött, hogy az egyeztetés
lezárható és a tervezet Eljr. 40. szerinti végső szakmai véleményezésre küldhető.
A jóváhagyást megelőző végső szakmai véleményt az állami főépítész hatáskörében eljáró
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKD/00 1/121-2/2015. számú nyilatkozatában megadta.

Az előterjesztettek jóváhagyásának jogszabályi akadálya nincs.

g %)i6ó dyörgy Róbert
polgármester

I.) 1,3 ha általános mezőgazdasági területet az 1. melléklet szerint kereskedelmi szolgáltató-,
és közlekedési területbe sorol.

2.) 0,35 ha falusias lakóterületet településközpont vegyes területbe sorol a 2. melléklet szerint.

3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében I ha általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe sorol a 3. melléklet szerint.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

6078 Jakabszállás, PetőR Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

po1garmesterj akabszallas . hu

Mellékletek: végső szakmai vélemény
településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet
helyi építési szabályzat módosítása (rendelet-tervezet)

Jakabszállás, 2015. május 29.

Jakabszállás Község
alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZAT-TERVEZET

Önkormányzata Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az
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ÉPÍTÉSzMŰHELY KFT
6000. Kecskemét, %Vesselényi u. 1.
Telefon, fax: 76/ 482 916
Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486

Felelős tervező: Szilberhom Erzsébet 19’ IJÉ-03-Ol0S
E-mai]: szu@epiteszmuhely.hu

JAKABSZÁLLÁS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA
-Tervezést indító képviseJő-testületi határozatok: 102/2013.(XII.21 .)‘ 9/2014.(I.27.) -

Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített munkarészek
314/2012.(XLS.) Korm. rend. 4O. szerinti végső szakmai vélemény száma;

BKD/OOJ/]21-2/2015.





BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 57-37/2015.
tkt. szám.: BKD/00l/121-2/2015.
Ügyintéző: Nagy Sándor
Telefon: 76/513-736

Szabó György Róbert
polgármester részére

Jakabszállás Község Önkormányzata

Jakabszállás
Petőfi S. u. 14.
6078

Tárgy: Jakabszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása. Eljr. 40. végső szakmai vélemény

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyban a településfejlesztési koncepcióról, ii integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközőkról, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljrj 40. szerinti jóváhagyást megelőző, végső
szakmai véleményemet kérő megkeresését megkaptam.

A rendelkezésemre álló dokumentÁció, valamint a polgármesteri nyilatkozat szerint megállapítható, hogy a
módosuló településrendezési eszközök államigazgatási ás partnerségi egyeztetése a jogszabályban előirt
módon megtörtént.
Jakabszállás Község településszerkezeti terve ás helyi építési szabályzata módosításának jóváhagyása
jogszerűen megtehető.

Véleményemet az Eljr. 40. (2) bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján közlöm.
Kérem véleményemet a döntésrejogosult testülettel ismertetni.

Tájékoztatom, hogy az Eljr. 43. -a szerint — teljes eljárás esetén — a településrendezési eszköz közlését
követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

A polgármester a településrendezési eszközt — az elfogadásáról szóló jegyzökönyvvel együtt — a képviselő
testületi döntést követő 15 napon belül megkűldi az állami főépitészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton
hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami fépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatatt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési
lehetőségéről.

Ajelzett kötelezettség értelmében kérem részemre megküldeni a jóváhagyott, záradékolt településrendezési
eszközöket.

Az Eljr. 43. (3) bekezdése szerint, amennyiben az állami fóépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel,
haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei koimányhivatalnál — a polgármester egyidejű
tájékoztatása mellett — a településrendezési döntés jogszerüségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti
eljárás lefolytatását.



Az Eljr. 43, (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. (4)
bekezdése szerinti nyilvánosságról: amennyiben ennek az infoniiáció-technológiai feltételei fennállnak, a
településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes
ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követetményekröl adandó tájékoztatásrót.

Magyarország hejyi önkonnányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény 51. (1) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és ajegyző Írja alá.
A hivatkozott szakasz (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos
lapjában vagy a helyben szokásos — a szervezeti és müködési szabályzatban meghatározott — módon ki kell
hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is kö72éteszi. Kihirdetéséről a
jegyzö gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően
haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.

Felhívom a figyelmét, hogy’ az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az
Országos Epitésügyi Nyilvántadásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés e)
pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző a (2) bekezdés szerint köteles az Epilésügyi
Dokumentációs és Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki Út 59.) részére ingyenesen átadni, Illetve
megkűideni.

Ajelenleg halályos helyi építési szabályzat alkalmazásával kapcsolatban felhívom a figyelmét az Eljr. 45. -
ára, amely szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök az országos
településrendezési és építési követelményekröl szóló 253/1997. (ML 20.) Korm. rendelet (OTEK) 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek (OTEK II., Ill. fejezet) és jelmagyarázatának
figyelembevételével alkalmazhatók 2018. december 31-ig.

Kecskemét, 2015. május 8.
Tisztelettel:

T”

Nagj’ Sándor
osztályvezető

Kapják:
I. Címzett: Szabó György Róbert polgármester 6078 Jakabszállás. Petőfi S. u. 14.
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal EHOT Törvényességi Felügyeleti Osztály
3. Szilberhorn Erzsébet 6000 Kecskemét. Wesselényi u. I. okl. építészmérnök, felelős tervező
4. Irattár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Épitésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Epítésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét. Szent István krt. 19/a.
tel.: 76/53-736, 20/940-8257, fax: -‚ e-mail: epitesugybkmkh.hu

Kovács Ernő
korrnánymegbízou

nevében és megbízásából



Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó)
12015.(.....) határozat-tcn’ezet a településszerkezeti terv módosításáról melléldettel





HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az alábbiak szerint
módosítja:

I.) 1,3 ha általános mezőgazdasági területet az 1. mefléldet szerint kereskedelmi szolgáltató-,
és közlekedési területbe sorol.

2.) 0,35 ha falusias lakóterületet településközpont vegyes területbe sorol a 2. melléklet szerint.

3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében I ha általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe sorol a 3. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester





./2015.(...) határozat 1. melléklete





Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó)
/2015.(.....) önkormányzati rendelet-tervezet a NESZ módosításáról melléklettel





Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.12015. (....) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Őnkormáiyzata Képviselő-testülete az épített környezet a]akításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.* (6) bekezdés 6. pontja valamint, az
Alaptörvény 32. cikk(1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.

. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, a Bács-Kiskun Megyei Onkormáiyzat és a
szomszédos települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének
Idkérésével a következőket rendeli el:

1.* A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) 6.*(5)
bekezdés a következő h) ponttal egészül Id:

„h) Vt2* alövezetre a-g) szerintiek a következő eltéréssel érvényesek:
ha) Beépítési mód: zártsorú hátsókert nélkül
hb) Epítménymagasság: max 4,Sm”

2. E rendelet hatályba lépésével R
1. Az igazgatási terület m=1 :16 000 méretarányú (SZ- 1) szabályozási terve e rendelet 1.

melléklete,
2. A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terve e rendelet 2. melléklete

szerintiekre módosuL

3. (1) E rendelet ajóváhagyását követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az

építtető kérelmező számára kedvezőbb.

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző





./2015.(...) önkormányzati rendelet 1. melléklete

SZ-2 szabályozási terv lehatárolása (SZ-1) szabályozási terven

..J2015.(...) önkormányzati rendelet 2/1. melléklete

2/2. melléklete





HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Jakabszállás Községi Önkormányzat 1312006.(X.1.) rendelete

a helyi építési szabályokról’

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakitásáról és védelméről szóló módosított
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Etv.) 6.* (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő
helyi építési szabályokat állapítja meg:

A RENDELET HATÁLYA

1. (1) E rendelet Jakabszállás közigazgatási területére terjed Id.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasmálni, telket kialakítani, építményt,
építményrészt, épületegyünest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani. helyreállítani,
korszerüsíteni és lebontani, elmozdítani. a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt:
építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a
hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet:

2aa) Igazgatási terület 1: 16000 méretarányú (51-1)
3ab) Belterület m=I: 2 000 méretarányú (SZ-2a,b,c) szabályozási terve

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Országos településrendezési és építési
követelményekröl szóló 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az OTEK),
valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az érvényesek.

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. (1) Az alábbi kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és
módosításával változhatnak:

-beépitésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása,
-beépitésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,
-közterületek (utak) szabályozása

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az ővezeti előírások betartásával, a szomszédsági
illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés flgyelembevételével hatósági eljárásban
módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetök:

-telekhatár,
-védösávok, védőterületek, épületek közötti távolságok meghatározása (az illetékes

szak1atóság hozzájámlásával).
- építészeti értékvédelemben részesülő területek és épületek

(3) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépitése (beépítettségi % és telepítési
távolság) a már kialakult tőmbben ekérhetnek az egyes övezetekre előírtaktól, de (új) Lelket
alakítani. (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és Új
beépités is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület
szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál Figyelembe kell
venni amennyiben az nemjár rendeltetésváltozással.

8/2009.(IX.08.), 7/2010.(VIII.17.), 5/2013.(IX.1L), 6/2014.(VII.15.) és kW2O önkormányzati
rendeletekkel egységes szerkezetben, hatályos 2015. június
2 Módosította 6/2014.(VI1.15.) 2.* 1.pont 2014. július 30-aj, 4/2015.(1II.20.) 4.1. pont 2015. március 21-i,

önkormányzati rendelet 2015. június -i hatállyal
Módosította 6/2014.(V1I.15.) 2. 2.pont 2014. július 30-aj hatállyal, 4/2015.(III.20.) 4.*l. pont 2015. március

21-i, önkormányzati rendelet 2015. június-i hatállyal



(5) Meglévő tanyaudvarban tanyafelújítás, építmény elhelyezése a tanyaudvar területének max 30%-
os beépítettségével lehetséges.

(6) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az
építési telek tulajdonosát és az űt tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra,
kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telkeken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem
adható Ici, csak a tervezett szabályozás ügyelembevételével.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

34 (1) Övezeti határ és telekbatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést
lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.

(2) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen éj beépítésben nem különbözhet.

(3) Építési övezeti határ meglévö tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik.
A természetvédelmi nyilvántartásában lévö (javasolt természeti terület) hatánonala egyúttal
övezeti határvonal is.

5(4) -

(5) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól:
a) beépítésre szánt területen:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény)
esetében 1,00 méter,

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor

(élősövény) esetében 5,00 m éter
b) külterületeken az általános mezőgazdasági területen:

- gyümőlcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő. köszméte, ribizke- és
málnabokor esetében 0,80 méter,

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter,
- cseresznyefa esetében 5,00 méter
- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyűmölesfa esetében 8,00 méter.

c) külterűletnek az általános mezőgazdasági területen, amennyiben a szomszédos róldterület
szőlő, gyümölcsös ‚ szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával
lehet ültetni:

-1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter,
-2 méternél magasabbra nem növő bokor(élösövény) esetében 1,2 méter,
-2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,
-fa esetében 8,00 méter.

6(6) -

7/2010.(VIII.17.)rendelet 4. módosította 2010. október 16-i hatállyal
8/2009.(IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezte 2009. szeptember 08-tól (egyeztetés nélkül, magasabb szintű

jogszabály átvezetéseként)

I



(7) Lakóövezetbe tartozó meglévő tanvaudvarban a szabályozási terv és övezeti előírások szerinti
beépítésnek belterületi bevonással vagy anélkül feltétele az építési telek-alakítás.

(8) Az övezetre előírt zöldfelületi érték többszintes növényállománnyal is számítható.

7(9) -

8(10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakitási és építési szabályok:
a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezetielöírás szerint jelölendő ki. A

megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre
számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a
legkisebb teleknagyság.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.*(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési
használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:
1. Lakóteriilet

Falusias lakóterület
2. Vegyes terület

Településközpont vegyes terület
3. Gazdasági terület

3.1. Kereskedelmi szolgáltató terület
3.2. Ipari terület

4. Különleges terület
4.1. Sportterület
4.2. Temető
4.3. Hulladélderakó
4.4. Repülőtér

(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik:
Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor helyezhető
el gépkocsi, ha a telken igazolt módon:
-Id és behajtás forgalmi okokból nem megoldható
-a már meglévő épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

9(3) Oldalhatáros beépítésnél az oldalkert: min 4m.

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre
megadottaklól a beépítettség növelésével nemjáró átalakitásnál.

(5) Az építési munka feltétele a közü2emi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesités, a
közüzemű ivóvízhálózat kiépitéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás. a szennyvízhálózat
kiépitéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés gyűjtés megengedett.

(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terület kivételével csak fóldtakarásban
növényzettel fedve valósítható meg.

6 7/2010.(VIII.17.) rendelet hatályon kívül helyezte 2010. október 16-tól
7/2010.(VIII.17.) rendelet .* hatályon kívül helyezte 2010. október tó-tól
512013.(IX.l1.) rendelet 1.-a iktatta be, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
7/2010.(V1II.17.)rendelet 1. módosította 2010. október 16-i hatállyal
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(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-3) övezet
kivételével a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható.

(9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az adott területre vonatkozóan10 az alábbi táblázat
tartalmazza:

Területfelbasználás jele Beépítési mód max beépítettség %

Max építménymag (m) min telekterület (m2)

Falusias lakóterület

(1) Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakóterülete.

‘‘(2) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével
a) lakóépület,
1» kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület,
d) kézmőipari épület,
e) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület,
1) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
g) sportépítmény elhelyezhető.”

(3) A (2) bekezdés szerintiek I épületben helyezhetők el, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a
háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is.

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési
övezetekre tagolódik:

(Lf-1) Nagytelkes övezet
(Lf-2) Kistelkes övezet
(Lf-3) Külső övezet

(5) (Lf-1) Nagytelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 14 m

területe: min. ?20m2
t» Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint az utca szakaszon kialakult építési vonalra
‘2c) Beépítettség: max. 30 %‚ amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto

300m2
d) Építménymagasság: max 4,5 m
e) Zöldfelület min 40%

‘(6) (Lf-2) Kistelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 16 m,

területe: min. 500m2
b) Beépítési mód: oldalhatáron álló építési hely szerint,

kötelező építési vonal közterület felől mért: 5m,

10 rendelet szövegében a szélső határértékek vannak, az egyes területre vonatkozó határértékeket a terven lévő
táblázat rögzíti.
‚I 7/2010.(V1II.17.)rendelet 2.* (1) bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
12 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2. (1)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
‚ b)-c) és 1) pontokat 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2. (3)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
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hátsóken: 0, a szomszédos telek felé tüzfalas Vagy a telepitési távolsággal
való kapcsolat egyidejü biztosításával.

c) Beépítettség: max 30%, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto 200m2.”
d) Epítménymagasság: max 4,5 m
e) Zöldfelület min 40%
O Sarokielek szélessége mm: 21 m

(7) (Lf-3) Külső övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m

területe: min. 900m2
b) Beépítés: oldalhatáros 5m-es előkerttel hátsókert: 6 m
c) Beépítettség: max. 30 %.
Ó) Epítménymagasság: max 4,5 m,
e) Zöldfelület min 40%

Vegyes terület
Településközpont vegyes terület

6. (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett telepűlésközponti beépitésének
területe.

(2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:
(Vt-1) intézményi övezet
(Vt-2) ellátási övezet

(3) Valamennyi övezetre vonatkozó előírás:
a) a telkekre beépitési kötelezettség vonatkozik amelynek a telek megszerzésétől vagy a

bontástóí számított két éven belül eleget kell tenni.
b) telephely csak a terűletre előírt beépítettségi maximum felénél nagyobb beépílettséggel

egyidejűleg létesíthető.

(4) (Vt-1) Intézményi övezet
a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-iroda
-egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
-sportépítmény

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m1
c) A beépítés módja: oldalhatáros
Ó) Beépitettség max. 30%
e) Epítménymagasság; man:7,5 m
f) Zöldfelület min 30 %

(5) (Vt-2) ellátási övezet
a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület
-iroda
-kereskedelmi. szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
-egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
-sportépítmény
-a terület alaprendeltetését nem zavaró kézmüipari épület elhelyezhető.

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m
c) Telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max

3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhető.
d) A beépítés módja: oldalhatáros
e) Beépítettség max. 50%
1) Epítménymagasság: man:7,5 m
g) Zőldfelület min 30 %
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‘4h) Vt-2t alövezetre a-g) szerintiek a következő eltéréssel érvényesek:
ha) Beépítési mód: zártsorú hátsókert nélkül
hb) Epítménymagasság: max 4,5m

Gazdasági területek

7.(1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület : kereskedelmi, szolgáltató terület
ipari terület

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó előírások:.
-szabályozási szélesség min. 14,0 m
-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál

Kereskedelmi, szolgáltató terület

8.(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
épületekkel beépített illetve beépithető területe.

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az

azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei
-szolgálati lakás
-iroda,
-üzemanyagtöltő

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:
(Gksz-1) Ut menti övezet
(Gksz-2) általános övezet
(Gksz-3) lakóterülettel határos övezet

(4) a) (Gksz-1) út menti övezet
aa) Kialakítható telek: min 900m2
ab) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’5 szerinti

oldal-, elő-, és hátsó kerttel
ac) Beépítettség max 40%.
ad) Epítménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia fliggvényében változhat, de

kémény max 20m.
ae) Zöldfelület nin 20%.
al) Az övezet telkeinek feltárása az 54. számú úton biztosított csomóponton át párhuzamos

szeiwízúton keresztül lehetséges.
b) (Gksz_1*) út menti övezet

ba) aa-ae) szerint előírások alkalmazandók
‘6bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.

(5) (Gksz-2) általános övezet
a) Kialakítható telek: min 600m2
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti honlokzatmagasság’7 szerinti oldal

elő-, és hátsó kerttel

önkormányzati rendelet l.-a módosította Hatályba lépésének ideje; 2015. június
‚5 Ld fogalommagyarázat
16 Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 2.*-a, hatályba lépésének Ideje: 2013.október 11.
‚ Ld fogalommagyarázat
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c) Beépítettség max 40%.
d) Epítménymagasság nin 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, de

kémény max 20m.
e) Zöldfelület min 20%.
l8o

(6) (Gksz-3) lakóterülettel határos övezet
a) Kialakítható telek: min 900 m2
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homiokzatmagasság19 szerinti oldal

elő-, és hátsó kerttel.
e) Beépitettség max 60%.
d) Epitménymagasság: min 3,Om, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat, de

kémény max 20m,
e) Zöldfelület: min 20%
D Környezetterhelési határénékként a lakóterületre előírtak tartandók.

Ipari terület

9.(l) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére
szolgál.

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő ellátási

intézmények,
-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás,
-az ágazati előírásoknak megfelelő energia-, (elektromos energia és fóldgáz) vízi-, és távközlési

közművek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetők.

(3) Az ipari terület az alábbi épitési övezetekre tagolódik:
(Gip-1) majorsági övezet
(Gip-2) településgazdasági övezet

(4) (Gip-1) majorsági építési övezetben
a) Elhelyezhető: -szolgálati lakás

-iroda
-űzemanyagtöltő
-spodépitmény
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a

nagylétszámú állattartás építményeit is
1» Kialakítható telek: nin lWOOm2
c) Beépítés módja: szabadon álló
d) Beépítettség: max 30%
e) Epitménymagasság max 7,Sm, ami technológiai szükségszerüségböl változhat.

-

g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelezö a fásitással
h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a tanyaudvarra vonatkozó

szabályok szerint lehetséges.

(5) (Gip-2) településgazdasági építési övezet a település ellátását biztosító területigényes
létesítmények övezete.
Epítménymagasság, közművesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti
illeszkedés biztosításával a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó
meg.

IS 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október Ii.
Ld fogalommagyarázat

20 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.
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Különleges területek

2I1o. Különleges területek az alábbiak:
1. (Ksp) Sportterület
2. (Kt) Temető
3. (1(k) Kegyeleti park
4. (1(h) Hulladéklerakó
5. (Kr) Repülőtér
6. (1(n) Szabadidős terület
7. (Kszt) Szennyviztisztító

Sportterület

11. (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló
területek.

(2) A területen — sportépítmény és szociális helyiségei
az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

elhelyezhető.
(3) Beépítettség: max. 10 %
(4) Epítménymagasság: min. 3,5 m. max. 10,5 m
(5) Zöldfelület: min. 40%
(6) A terület körbefásitandó.

Temető

2212.* (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt.
(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhetö cl.
(3) A temető kerítéssel határolandó.
(4) -

(5) -

(6) Új parcellázás kertépitészeti terv alapján elöfásitással lehetséges
(7) Területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 0,9 x 2,1 m (Felnőtt) 0,6 x 1,3 m (2yerek)
kettös-minl,9x2,l m

kripta mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 1,5 x 2,5 m
többes - minl,5 koporsónként x 2,5 m

sírok távolsága : min 0,6m
sírsorok távolsága: nin I ‚Om
Új belső át mm 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthető.

Kegyeleti park

13. (1) (1(k) Kegyeleti park a szabályozási tervben lehatároltak.
(2) A területen építmény nem helyezhető el.
(3) A terület kerítéssel határolandó.

21 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.*-a módosította Hatályba lépésének idekj: 2015. március 21.
22(4) -(5) bekezdéseket 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október
11.
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Hulladéklerakó
14.* A (1(h) jelű 035/22 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat

eredménye szerint kezelendő. és csak gyepként hasznosítandó.

Repülőtér

15.@ (1) (Ki-) övezetbe a repülőtérhez kapcsolódó kiszolgáló terület tartozik.

(2) Az övezetben elhelyezhető:
-A repülötérhez üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolódó gazdasági célú építmények és

szolgálati lakás
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

(3) Kialakítható telek: min 90Dm2

23(4) Beépítési mód: meglévő beépítésben a kialakult állapot szerint, Új beépítésben szabadon
állóan legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, elő

és hátsókerttel.
(5) Beépítettség max 40%.
(6) Epítménymagasság min 2,5 ra, max a technológia és a repülésbiztonság szerint szakhatósági

állásfoglalás szerint.
(7) Zöldfelület nin 20%.

Szabadidős terület

16. (1) (Ksz) övezetben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó építmények és szolgálati lakás
helyezhető el.

(2) Kialakítható telek: min 900 m2
(3) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-,

és hátsó kerttel
(4) Beépitettség max 30%.
(5) Epítménymagasság max 9 m
(6) Zöldfelület min 20%.
(7) Ksz* övezetben építési munka csak akkor engedélyezhető, ha bizonyilottá válik, hogy a

természeti értékek nem károsodnak.

Szennyvíztisztító

2416/A (1) (Kszt) jelű építési övezetben szennyvíztisztó üzemviteli építményei és a
szeanyviztisztítóhoz kapcsolódó szociális épületek helyezhetök el.

(2) Telekterület: mm 1000m2
(3) Beépítés módja: szabadonálló
(4) Beépítettség: max 40%, ami a legalább ezvszintű növényzettel megvalósítandó beühetési

kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó.
(5) Epítménymagasság: max: 7,5m
(6) Zőldfelület: min 40%, ami a beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó és legalább

kétszintű növényzettel valósítandó meg.
(7) Kőzüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesités biztosítandó.

JAKABSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

23 7/2010.(V1II.17.) rendelet 3.* módosította 2010. október 16-i hatáityal
24 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 2.-a iktatta be 2015. március 21-i hatáityat
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17. (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek
t» zöldterűletek
c) erdőterületek
cl) mezőgazdasági területek
e) vízgazdálkodási területek

(2) A beépitésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közművek
kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata.

Közlekedési -‚ hírközlési és közmű-elhelyezési területek

18. (1) A közlekedési-, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi
vasutak továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(KOu-1) Országos fő és mellékutak övezete
(KOu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak övezete
(KOu-4) egyéb utak övezete
(KOk) vasúti övezet

(3) A (KÖu-1) Országos fő és mellékutak övezete
a) övezetbe tartoznak:

54.sz. Kecskemét-Sükösd
5302.j. Szabadszállás-Kiskunfélegyháza összekötőút

b) gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó
c) belterületen kétoldali járda alakítandó
cl) bel és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó
e) tervezett szabályozási szélesség: min 30 m, illetve a kialakult állapot

(4) (KÖu-2) községi gyűjtő-, és Iakóutcák övezete
a) gyűjtőutak szabályozási szélessége: min 22m ill. kialakult helyzet
b) lakóutcák szabályozási szélessége: nin 14 m ill. a kialakult helyzet
c) az övezetben fasor elhelyezését biztosítani kell.

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete
a) szabályozási szélessége: min 6,0 m
b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az összes többi belterületi utca.
c) hálózati jelentőségű külterületi út min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani
cl) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált földút alakítható

ki.

(6) (KÖk) vasúti övezet
Az övezetbe a MAV vonal hatályos területe tartozik.

Zöldterületek

19.* (1) Zöldterületen az alábbiak helyezhetők el:
-pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tomapálya,

gyermekjátszótér),
-vendéglátó épület,
-a terület fenntartásához szükséges épület.

10



(2) a) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévő
fákra vonatkozó védötávolságait. A meglévő növényállománvt adottságként kell
kezelni.

b) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó helyreállítani
köteles. vagy fakárok esetén a faértékszámitással történő kárbecsléssel meghatározott
kárösszeget megtédteni köteles.

(3) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetelce tagolódnak:
(1.1) településközponti park övezet
(1.2) védelmi zöldterület

(4) A (Z—1) településközponti park a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a
településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték
jellemez.

a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések
e Ihelyezhetők.

(5) (1.2) védelmi zöldterület
a) M övezet természetszerű állapotban megtartandó zöldterület, ahol tereprendezés,

növénytelepités csak a természetközeli állapot megtartása és a csapadékvíz-tározás
érdekében végezhetö, építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet mezőgazdasági müvelési ágban nyilvántartott telkei kertművelésben tarthatók.

Erdőterület

20.* (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az
erdőtörvény rendelkezései is alkalmazni kell.

(2) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljaira szolgáló terület.
a) A terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával

értelemszerűen változik.
b) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTEK

előírásai szerint helyezhetők el.

(3) Az (Ev) természetvédelmi erdőövezetbe természetvédelmi okalom alatti erdők tartoznak.
a) M övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges

besorolásuk a róidhivatali bejegyzéssel valósul meg.
b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismerettetjesztést szolgáló létesitményeken

kívüliek nem helyezhetők el.

Mezőgazdasági terület

21.*(1) Mezögazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdö -‚ a
közlekedési-. és közmü valamint az egyéb területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint:
-Altalános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik:

(Má-1) általános övezet
(Má-2t) természetvédelmi övezet
(Má-2r) repülőtéri védőövezet
(Má_2*) gyepesítendő övezet
(Má-3) fejlesztési övezet
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(3)25Á terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem helyezhetők el.
Kivételt a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön
előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek.

22. (1) (Má-1) általános övezet
a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
- külőnböző mezőgazdasági szolgáltatások (Javító műhelyek, fafeldolgozók)
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás
-élelmiszeripari feldolgozás ‚ sütöde, savanyítóüzem, pince, hűtőház,
-vágóhíd
-élelmiszeraktárak

ab) mezögazdasági építmények
-állattartó épületek
-növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:
-kiskereskedelem
-vendéglátás
-szálláshely
-sport
-falusi turizmus
-ismeretterjesztés

ad) Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények

b) Az övezetben e rendelet szerintiek az alábbi feltételekkel helyezhetők el:
ba) telek. min 1500 m2
bh) beépitettség: max 3%
be) építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből növelhető
bd) lakás és Falusi turizmus építményeire vonatkozó külön előírások:

-max I lakás és falusi turizmus épitményei tanyaudva±an helyezhetők el.
- a tanyaudvar beépítettsége max 30%
-épitménymagasság: max 4,0 m

c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar elhelyezésének
elvi lehetösége a szakhatósági állásfoglalások flgyelembevételével megvan.

(2) (Má-2t) természetvédelmi övezet
a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutáshoz kötődő létesítmények helyezhetők

cl.

(3) (Má-2r) repülőtéri védöövezet
a) Az övezetben nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyaikon kívül (vonatkozó

jogszabályok keretei között) valamint a belbiztonságot szolgáló építményeken kívüli
építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet telkei nem erdősíthetők

(4) (Má_2*) övezet gyepesitendő

26(5) A távlati fejlesztés (Má3*) övezetében:
a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó általános előírások

betartásával végezhetö.
b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre építhetők.

25 1996 évi LIIL természetvédelmi törvény alapján
26 Módosította 5/2013.(XI.11.) rendelet 3.-a, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
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Vízgazdálkodási területek

23.* (V)Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak.
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KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

24. (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási
hatáiwonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási előírások az egyes övezeti illetve építési
övezeti leírásban megtalálhatók.

(3) Közterületen Új létesítményt elhelyezni, meglévőt átépíteni vagy használatban tartani csak elvi
építési engedély alapján a közterülethasználatra vonatkozó külön önkormányzati rendelet és
jelen rendelet övezeti előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

Régészeti értékek védelme
2725. (1) Régészeti lelőhelyek a szabályozási terveken lehatároltak, amelyekre az általános

előírások az érvényesek.

(2) Nyilvántartott lelőhelyek az alábbiak:

Azonosító Név hrsz

033/21, 033/22, 033/18, 033/20, 031/57, 0109/17, 0109/18,
033/7, 033/24, 033/8, 0109/13, 033/19, 033/23, 033/6, 033/10,
0109/3, 031/50, 031/2, 033/4, 031/56, 031/5, 031/52, 031/46,
03 1/53, 03 1/61, 03 1/7, 03 1/6, 03 1/58, 031/59, 03 1/55, 031/54,

48240 Sallai-tanya, Bogánó-tó 031/4, 031/3, 031/60, 033/l 2, 033/25, 031/8, 032/2
085/64, 085/63, 085/62, 085/61, 085/65, 091/23, 085/68,

48242 Nagy-tanya, Ódri Szék-tó 085/69, 085/26, 085/25, 085/27, 085/29, 085/28, 085/60

80777 Lódri-dűlő 035/10, 035/37, 035/80, 035/52, 035/79

83933 Bogárzó-tó Ny 064/20, 08/85, 013, 064/30, 064/3, 075/17, 074, 015/64, 09
037/85, 037/84, 037/39, 037/88, 037/60, 037/59, 044/33,
044/30, 037/90, 036/258, 036/129, 044/28, 044/6, 044/5,

83935 Máté szék Kelet 037/58, 037/92, 044/4, 037/82, 037/91
83937 Máté-szék Dél 036/230, 036/162
83939 Rodli-tó 022, 021/39, 021/37, 021/36

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei

26.(1) A helyi védelemre javasolt épített értékek
szabályozásra. A helyi értékek védelméről
rendelet függeléke szerinti építmények helyi

(2) A helyi védettségü épületre vonatkozó előírások:
a) az épületek csak műemléki és statikai szakvéleménnyel alátámasztva bonthatók
b) a bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei az Új épületben felhasználandók.

védelme külön önkormányzati rendeletben kerül
szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig e
védettsége biztosítandó.

27 Módosította 6/2014.(VII. 15.) önkormányzati rendelet 1 .-a, hatályba lépésének Ideje: 2014. július 30.
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Természetvédelem

27.(1) Országos természet és tájvédelem alá e rendelet függeléke szerinti „ex lege” és ajavasolt
természeti területek tartoznak, az utóbbiak védettsége a fbldhivatali bejegyzéssel valósul meg.

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

28.*(1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védőterület határa”
jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájáwlásával
lehetséges:
a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület
min.15 m-re,

társulati csatománál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.l0
m-re,

b) közlekedési védőterület, amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés csak
közlekedési szakhatósági közreműkődéssel lehetséges:

Országos főutak tengelyétől külterületen 100-100 m,
országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50 m
vasútvonal tengelvétől : SOm

(3) A közmüvezetékek védötávolsága
- az ivóvíz távvezeték védötávolsága 2 - 2 m
- a szennywíznyomócsö védőtávolsága 2 -2 m
- a termékvezeték védőtávolsága 5 - 5 m
- hírközlő távvezeték védőtávolsága I - I m
- a középnyomású gáz vezeték védötávolsága D90 alatt 4 -4 m

D90 felett 5 - 5 m
-20 kV-os légvezeték védőtávolsága

belterületen oszloptól 4-4 m, szélső vezetéktöl 2,5-2,5 m
külterületen oszloptól 6,5-6,5 m, szélső vezetéktől 5-5

-120 kV-os légvezeték védőtávolsága oszloptól IS m, szélső vezetéktől 13 m
-távközlési tornyok magasságával azonos sugarú dőléstávolság

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védöterület
kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

28(5) A szabályozási terven Lehatárolt vízbázis védőterületen belüli terüLetre vonatkozó
szabályok:

a) a területen belüli szennyvíz közcsatomába való rákötéssel elvezetendő.
b) kőzcsatoma hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell oldani
c) szennyvíz a területre nem vezethető.

28 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.*-a iktatta be 2015. március 21-i hatállyal
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TELEPt)LÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOGINTÉZMÉNYEK

2929.(1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a rendezési
terv módosítása nélkül a Jakabszállás Község Képviselőtestülete az alábbi sajátos
jogintézményekkel él:

helyi közút céljára történő lejegyzések
útépítési és közművesítési hozzájárulások
településrendezési kötelezések, amely lehet:

-beépítési kötelezettség
-helyrehozatali kötelezettség

a) Helyi közút céljára történő lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az utak szabályozási
szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által lehatárolt telekrészre írható elő.

b) Utépítési és közművesítési hozzájárulás
ba) megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat

érintően a települési önkormányzat helyi közutat, könnűvet létesít.
bb) az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és idöpontját a települési

önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
c) Beépítési kötelezettség vonatkozik a településközpont vegyes terület telkeire.

d) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerinti telekrészekre vonatkoznak.

zÁRÓ1uNDELIazÉSEK

°3O. *(1) Jelen rendelet 2006.október l-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható,
ha az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) falusi turizmus építménye: olyan szállásféröhely és a szabadidö eltöltését szolgáló

építmény, amely beépített területe, tömege, anyaghasználata a hagyományos
tanyaépületekkel megegyezik.

b) háztartással kapcsolatos épület; nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsműhely,
tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer,magtár, góré, csűr, pajta és
más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.),
műhely

c) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között
mért függőleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint szám ítandó

d) iroda: Jellemzően információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével (hivatal,
adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos tevékenység
céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény)

e) kerti építmény: hinta, homokozó, növénytámasz, a pihenést ésjátékot szolgáló műtárgy, a
terepszintnél I m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz

D kézműipari épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkező, jelentős
kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folyttására alkalmas építmény

g) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól különböző, a korábbi szabáLyoknak
megfelelően kialakult beépítés

h) meglévő épület: Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint
10 éve használatba vett épület

i) müterem: művészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítő épület
j) sportépítmény: a sportolás (emberi testmozgást szolgáló építmények), amelyek

területigényes szabad teret vagy zárt teret igényelnek.

29 számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
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k) szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás)
céljára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket
tartalmazó épület (gyermek. diák, nevelőotthon, szociális otthon, panzió, szálloda... stb)

1) szabadidős építmények: szálláshely szolgáltató, spottépítmények, vendéglátó építmények
m) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet Számára lakás, amelyhez önálló

telek nem tartozhat.
n) tanyaudvar: mező-, vagy erdögazdasági területen lakóházhoz és gazdasági épületekhez

tartalmazó tartozó „kivett” vagy. „udvar” nyilvántartású fbldrészlet

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község összevont rendezési tervéről és építésügyi
előírásairól szóló 15/l998.(Xll.22.) kt.-, 4/2000.(V.30.) kL-, és a 6/2000.(VIII.2.) kt. számú
rendeletekkel módosított I l/1998.(X.13) kt. számú és a repülőtér környezetének Helyi építési
szabályairól szóló 7/2000.(VIII.2.) Ki. számú rendeletek hatályukat vesztik,

Szabó Mihály sL. Hegedűs Gáborné sk.
Polgármester jegyző
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Együttműködési megállapodás
a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei

Integrált Területi Programjának megvalósítására

Együttműködő felek

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, (Továbbiakban Megyei Önkormányzat)
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tár 3.
Törzsszám: 724 308
Adószám: 15724306-1-03
Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök

Jakabszállás Község Önkormányzata, (Továbbiakban Települési Önkormányzat)
Székhely: 6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14.
Azonosító szám; 736 338
Adószám; 15736338-2-03
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó György Róbert

Továbbiakban: együttműködő felek

1. Előzmények

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ás Bács-Kiskun megye települései a 2013. december
I. — 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-
Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a
területfejlesztésröl és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény II. (1) c. pontban foglalt
feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai
elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követetményeiröl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk ás közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták azokat.

2. Együttműködés célja

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve
projektek elökészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források
felhasználási hatékonyságának növelése.

3. Együttműködés tartalma

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 19.
szerint a Települési Onkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó projektjeit a Megyei Onkormányzat
közremüködésével készíti elő illetve valósítja meg a következő feltételekkel:



• Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal illetve
a megyei Integrált Területi Programmal (továbbiakban: ITP) kapcsolatos kérdésekben
közvetlenül konzultál a települési önkormányzattal, haladéktalanul megadva az
esetleges változásokkal kapcsolatos információt.

• Települési Önkormányzat a TOP-ot, és az ITP-t érintő fejlesztési elképzeléseiről
közvetlenül informálja a Megyei Onkormányzatot.

• Települési Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP keretében tervezett projektjeinek
előkészítését és megvalósítását a Megyei Onkormányzattal közösen kívánja
megoldani. Ennek érdekében Települési Onkormányzat projektenként külön-külön
szerződést köt a Megyei OnkormányzattaL

• Települési Önkormányzat a Megyei Önkormányzat közreműködésének költségét az
érintett projekt projektmenedzsment költségei közt számolhatja el a 272/2014. (XI.5.)
kormányrendeletnek megfelelően.

• A Települési Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat jelen együttműködést közös
megegyezéssel kiterjesztheti Európai Uniós illetve hazai forrásból 5nanszírozandó
fejlesztések előkészítésére továbbá megvalósítására is.

• Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a TOP, illetve azon belül a projektek
megvalósításával kapcsolatos finanszírozási illetve indikátorvállalási változások
esetén haladéktalanul értesítik egymást.

4. Kapcsolattartás

Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat elnöke, illetve
Települési Onkormányzat polgármestere közvetlenül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás
módját a felmerülő kérdésnek megfelelően közösen határozzák meg. A projekteket illető
kapcsolattartás az operatív munkára külön kötendő szerződés tartalmazza.

5. Együttműködő Felek egyéb megállapodásai

Az együttműködési megállapodás 2015. március 16. és a 2023. december 31. közötti
időszakra szól.

Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indoklással, írásban
felmondani.

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a
mai napon aláírták.

Kecskemét, 2015. június 2.

Rideg László Szabó György Róbert
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke polgármester



Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/20 15. (VI.16.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérő] szóló 1997. évi L)GKVHI. Törvény 62. (6) bekezdés 6. pontja valamint. az
Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkorrnáriy’zatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. *. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési kQncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos
joginténnényekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, a Bács-Kiskun Megyei Onkormányzat és a
szomszédos települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének
kikérésével a következőket rendeli el;

1.* A helyi építési szabályokról szó]ó 13/2006. (X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) 6.(5)
bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

„h) Vt_2* alövezetre a-g) szerintiek a következő eltéréssel érvényesek:
ha) Beépítési mód: zártsorú hátsókert nélkül
hb) Epítménymagasság: max 4,5m”

2. E rendelet hatályba lépésével R
I. Az igazgatási terület m 1:16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási terve e rendelet 1.

melléklete,
2. A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terve e rendelet 2. melléklete

szedntiekre módosul.

31 (1) E rendelet ajóváhagvását követő 30. napon tép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskorjogerősen el nem bírált ügyekben is. ha az

építtető kérelmező számára kedvezőbb.

Szab György Róbert Hegedűs áborné
polgármester cimzetes föjegyző
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Nyomtatható változat httpWnjthuionkormiindexphp?pass=ndGvTDVraKukl S I iOOcjL...

Ez az oldal a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
rendszeréből lett nyomtatva.

Nvi/vántanási szám: 23/2015/JAKABSZÁLLÁS
Iktatészám: 311-16/2015
Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése 2015-06-01
Feladó: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal (Mikloviesné Faragó Rózsa)
Címzett: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Feltöltés: 2015-06-11 14:43:40
Megnvitás: null

Tisztelt Dr. Bíró Ágnes!

Csatohan megküldöm Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésének 9/2015.
(Vl.0l.) számú jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Jakabszállás, 2015. június 11.

Tisztelettel:

Mikloviesné Faragó Rózsa
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