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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 8-
án 14.10 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6
fö képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz? Javasolja az írásban kiadott meghívóban szereplő napirend
megtárgyalását.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet
tervezetének beterjesztése, elfogadása.
Előadó: Gáspárné Kovács Ildikó számviteli ügyintéző.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X.1.)
rendelet módosításáról. Jakabszállás Településszerkezeti tervének
módosítása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző.

3. Helyi épitési szabályzat módosítása a piac helyének meghatározása
érdekében.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.
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4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntés.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

5. Rendelet alkotás Jakabszállás Község közterületi térfigyelő rendszeréről.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző.

6. Terület értékesítésével kapcsolatos feladatokban döntéshozatal. (Borela)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. Beépítésre szánt 104 telek szántó művelési ág alól! kivonási és belterületbe
vonási eljárása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Jakabszállás Község Önkormányzata piaci alapon működő bérlakás és egyéb
építmények bérleti d íjának megállapítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

9. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

10.WBS Rendszerház Kft.-vel (6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.) rendszer-
felügyeleti szerződés megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

11. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével Együttműködési
megállapodás megkötése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

12.Főplébánia Karitasz alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.) 2015. évi
beszámolója.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

1 3.A kialakult migránshelyzettel kapcsolatos állásfoglalás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

14. Kerékpárút pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

15. Ivóvíz hálózat bővítéssel kapcsolatos döntéshozatal.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

16. Új irattár kialakítására árajánlat elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

17. Útfelújitás tárgyú beruházások megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

18. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
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- Danics Ágostonné közterületi ügye.

- Tálaló konyhával kapcsolatos tájékoztatás, amennyiben érkezik megfelelő
I rat.

19.Tanyagondnoki pályázatok elbírálása.(zárt ülés).
Előadó: Szabá György Róbert polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Gáspárné Kovács Ildikó számviteli
ügyintéző.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
részletesen megtárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztését.
A bizottság és a jelen lévő képviselők észrevételei alapján az alábbi határozatot
hozza.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
212016. (II. 08.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata 2016. évi költségvetési
rendelet tervezetének beterjesztése, elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyaita az ülésre beterjesztett 2016. évi
költségvetési rendelet tervezetet. Megbízza a
Polgármestert, hogy az elhangzott módosítási javaslatok
alapján a következő testületi ülésre terjessze be rendeleti
formában.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a
helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X.1.) rendelet módosításáról, valamint a
Jakabszállás Településszerkezeti tervének módosításáról szóló előterjesztés
ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti az önkormányzat 13/2006. (Xl.) építési szabályokról
szóló rendeletének, valamint a településszerkezeti tervének módosításáról szóló
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előterjesztést. A Genevation Aircraft településrendezési kérelmének megfelelően a
rendelet és a határozat elfogadását Javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
212016. (11.23.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

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

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
312016. (II. 08.) határozata
Településszerkezeti terv módosítása

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

1.) 2,08 ha általános mezőgazdasági területet különleges
beépitésre szánt: repülőtér területbe sorol az 1.
melléklet szerint.

2.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 3
ha általános mezőgazdasági területet erdőterületbe
sorol a 2. melléklet szerint.

3.) Természetvédelmi adatszolgáltatás alapján az ex lege
védett szikes tó lehatárolása a 3. melléklet, a
természeti terület lehatárolása a 4. melléklet szerint
módosul.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét, hogy a helyi piac építési
szabályzat módosítása a piac helyének meghatározása érdekében című
előterjesztést ismertesse.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Kormány 2016. márciusában meghirdeti a
VP6-7.2. 1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése pályázatát. Ezért nagyon fontos lenne a helyi piac helyének
kijelölése. A legjobb hely véleménye szerint a Park (246. hrsz.) Zrínyi utcai végén
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lenne. Ehhez azonban módosítani kell a Helyi Építési Szabályzatot. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet értelmezése alapján ez az
eljárás kétkörös egyeztetést kíván meg, ami kb. % éves eljárást jelent.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
412016. (II. 08.) határozata
Helyi építési szabályzat módosítása a piac helyének
meghatározása érdekében.

Jakabszállás képviselő-testülete Új piacteret kíván
létesíteni ezért a jakabszállási 246-os helyrajzi számú
park területének egy részét piac területté jelöli ki. A piac
területnek a Helyi Epítési Szabályzatban történő
feltüntetése érdekében felhatalmazza Szabó György
Róbert polgármestert, hogy a szükséges intézkedést
tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 4. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötéséről szóló előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a A képviselő-testület 2014. július 17-én
megtartott ülésén a 48/2014. (VII. 17.) számú határozatával döntött a közszolgáltató
kiválasztásáról, mely szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére közszolgáltatási szerződést köt Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza,
Darányi u. 45. vállalkozóval (adószáma; 43819241-2-23 ). Ezt követöen 2014.
augusztus 28-án megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) számú
rendeletét. Mivel a közszolgáltatóval megkötött szerződés 2015. december 31-én
lejárt, azonban a szennyvíz begyűjtését továbbra is biztosítani kell, javasolja a
vállalkozóval történő szerződés megkötését továbbra is. A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény értelmében a szerződés maximum 10 évre köthető meg.
Javasolja a 2016. január 1-től 2018. december 31-ig történő megkötést. Mivel a
szennyviz beruházás az elmúlt évben elkészült és egyre több háztartás köt be a
rendszerbe, a lakossági igény nagy mértékben csökken a szennyvíz ilyen jellegű
begyüjtésére. Azonban a külterületi lakosság bekötésére nincs lehetőség, ezért az
önkormányzatnak továbbra is biztosítani kell a környezetvédelmi szempontból
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megfelelő szennyvíz kezelést. Mivel Jakabszálláson Is van működő szennyvíz tisztitó
telep, a továbbiakban Javasolja, hogy a szerződésben ezt jelöljék meg a Bácsvíz Víz
és Csatornaszolgáltató Zrt. Kecskeméti szennyvíztisztító telepe helyett. A mennyiség
tovább csökken a szennyvízhálózat kiépítése miatt, de a fenti adatokkal számolva
sem éri el a közbeszerzési értékhatárt a szolgáltatás összege. Fentiek alapján
javasolja a mellékelt szerződés-tervezet elfogadását, melynek aláírására Szabó
György Róbert polgármestert hatalmazza fel a testület.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
512016. (II. 08.) határozata
A nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötéséről döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt
Tohai Sándor (6044 Hetényegyháza, Darányi u. 45.)
vállalkozóval a határozat mellékletét képező szerződés-
tervezet szerinti tartalommal.
A szerződés aláírásával Szabó György Róbert
polgármestert bízza meg.

Felelős: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző, Szabó
György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a Jakabszállás Község közterületi
térfigyelő rendszeréről szóló rendelettervezet ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata a 28/2014.
(lvi.) számú BM rendelet felhívására — a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására — sikeres pályázatot nyújtott be térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésére. A pályázat alapján összesen 28 kamera került elhelyezésre a
településen, amelyből 3 db az autók rendszámát is felismeri. A közterületi térfigyelö
rendszer műszaki kiépítése befejeződött, ezért szükséges a térfigyelő rendszer
működését jogilag is szabályozni. A térfigyelő rendszerekre vonatkozó jogszabályi
háttér alapján a mellékletben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Jakabszállás Község Önkormányzata 312016. (11.23.) önkormányzati rendelete a
közterületi térfigyelő rendszerről

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
részletesen megtárgyalta a Borela Bt. terület vásárlási kérelmére tett határozati
javaslatot, melyet elfogadásra javasol.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
612016. (II. 08.) határozata
Terület értékesítésével kapcsolatos feladatokban döntéshozatal. (Borela)

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő jakabszállási
0152/400-tál 0152/417. hrsz-ig, a 0152/419. hrsz-tól
0152/420. hrsz-ig, és a 0152/423-tál 0152/430. hrsz-ig
terjedő ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

- a vételár nem lehet kevesebb 26.500.000.-Ft+Áfa
összegnél, (Nettó Huszonhatmillió-ötszázezer forint)
- a területnek az ajánlatot tevő Borela Bt. által elvárt
helyzetbe való hozás költségeit a Borela Bt. viseli, ezek a
költségek: termöföld alóli végleges eltérő hasznosítás
költsége, belterületbe vonás költsége, helyi építési
szabályzat módosításának költsége.
E költségek összesen: 952.000.-Ft+198.000.-
Ft+300.000.-Ft= 1.450.000.-Ft

A felmerülő költséget a Borela Bt. biztositékként az
önkormányzat költségvetési számlájára befizeti, és azt a
vételi szándékától való elállás esetén sem jogosult vissza
kérni.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy Dr. Drozdik Cecilia ügyvéd
közreműködésével az Önkormányzat nevében a Borela
Bt. képviselőivel kössön megállapodást a fenti
tartalommal.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Deák Ferenc utca mögötti részen a korábbi
években kialakításra került egy 104 telekből álló beépítésre szánt terület. Ezek a
telkek szántó művelési ágban maradtak, mivel a kivonási eljárás több milliós
költséget jelentett volna az önkormányzat számára, és az akkori állapot szerint a
vevőnek ebből a helyzetből nem származott hátránya. A jogszabályi változások
következtében azonban, a termőföldről szóló törvény értelmében a szántó művelési
ágú terület adás-vételi eljárásához kifüggesztési és engedélyezési eljárás
kapcsolódik, mely kb. fél évet vesz igénybe. Tekintettel arra, hogy a telkek iránti
vásárlási igény élénkülöben van, de a vevőket elriasztja a fenti helyzet, tárgyalásokat
folytattunk az illetékes szakemberekkel (ügyvédnő, településtervező, földmérő), hogy
milyen eljárás és költség árán lehetne az önkormányzat telkeit mielőbb piacképessé
tenni. Javasolja az alábbi a határozat elfogadását.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
712016. (II. 08.) határozata
Beépitésre szánt 104 telek szántó művelési ág alóli
kivonási és belterületbe vonási eljárása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kifejezi azon szándékát, hogy a hatályos
rendezési terven Lf-2 (falusias) lakóövezetbe tartozó 104
db telekre vonatkozóan - mely jelenleg szántó művelési
ágú — kérelmezi az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál a
termőföld végleges eltérő hasznosítását.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy a telkeket belterületi
építési telekként kívánja hasznosítani és négy éven belül
erre a célra fogja felhasználni.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál
kérelmezi az 1. pontban szereplő 104 db telek és a hozzá
tartozó önkormányzati közutak belterületbe vonását.

4. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az előző pontokban meghatározott célokra
biztosítja a 2016. évi költségvetésében a szükséges
fedezetet.

5. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó György Róbert
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polgármestert, hogy sz előző pontokban meghatározott
célok eléréséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

A 8. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a bérlakások komfort fokozata változott az
előző évihez képest. E szempont figyelembevételével javasolja a lakás célját
szolgáló építményekre az előterjesztés „B” verzióját, a nem lakás célját szolgáló
épitményeknél az „A” verzió támogatását.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat nélkül és I tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2016. (II. 08.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata piaci alapon működő
bérlakás és egyéb építmények bérleti díjának megállapítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.
március 1. napjától a B” javaslat alapján megemelt bérleti
díjakat állapít meg a tulajdonában lévő bérlakásokra, a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek az „A” verzió javaslata alapján
az alábbiak szerint.
Osszkomfodos lakás: 330.- FYm2/hó
Komfortos lakás: 310.- FUm2/hó
Félkomfortos lakás: 247.- FUm2/hó
Komfort nélküli lakás: 123.- FVm2/hó
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
(27 % AFA-t tartalmazza): 350.- FYm2/hó

Az összkomfortos, komfortos, félkomfortos és a komfort nélküli
lakások áfa mentesek.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek 27 % áfát
tartalmaznak.
Jakabszállás Község Onkormányzatának képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Jakabszállás község Körzeti
Megbízottja 2016. évben az önkormányzat tulajdonában lévő
(Jókai u. 1. szám alatti) szolgálati lakást térítésmentesen vegye
igénybe.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. március 1.
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A 9. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
912016. (II. 08.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata 2016.
évi munkatervének elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

A 10. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a kiépitett kamerarendszer zavartalan
működése, valamint az üzembiztonság megteremtése szempontjából szükséges
szerződést kötni a WBS Rendszerház Kft-vel. A Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság
támogatja a javaslatot. Az elöterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1012016. (II. 08.) határozata
WBS Rendszerház Kft.-vel (6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.)
rendszer-felügyeleti szerződés megtárgyalása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a WBS Rendszerház Kft. (6500 Baja,
Neumann J. u. 1/A), valamint Jakabszállás Község
Onkormányzata közötti rendszer-felügyeleti szerződés-
tervezetet, melyet a mellékelt tartalommal elfogad.
Megbízza Szabó György Róbert polgármestert a
szerződés aláírásával.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 11. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével az
Együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2016. (II. 08.) határozata
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
Együttműködési megállapodás megkötése.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.), valamint
Jakabszállás Község Onkormányzata közötti
együttműködési megállapodás tervezetet, melyet a
mellékelt tartalommal elfogad. Megbizza Szabó György
Róbert polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 12. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Főplébánia Karitasz Alapítvány (6000 Kecskemét,
Plébánia köz 1.) 2015. évi beszámolójára vonatkozó előterjesztést.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1212016. (II. 083 határozata
Föplébánia Karitasz Alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.)
2015. évi beszámolója.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Főplébánia Karitasz alapítvány (6000
Kecskemét, Plébánia köz 1 .)‘ a 2015. évi beszámolóját,
melyet a mellékelt tartalommal elfogad.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 13. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.
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Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést. 2015-ben másfélmillió bevándorló,
egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is
zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül ma
is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. Az ellenőrizetlen
bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy
megvédje az embereket. Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai
Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált
Európában. Magyarország számára első a magyar emberek biztonsága, ezért
minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar
embereket, a magyar családokat. A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el:
Németország, Ausztria és a Benelux államok kormányai 45 ezer embert akarnak
visszaküldeni Magyarországra. Továbbra Is szükség van a kötelező betelepítési
kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok
támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer embernek, aki aláírásával
kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1312016. (II. 08.) határozata
A kialakult migránshelyzettel kapcsolatos állásfoglalás.

Jakabszállás Község Önkormányzata elutasítja a kötelező
betelepitési kvótát. A kötelező betelepitési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot
és a magyar embereket!
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 14. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést. A Területi Operatív Fejlesztési
Program (TOP) keretében kiirásra került a kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó
pályázati lehetőség. 2016. január 21-én a témában előzetes tájékoztatást tartottunk,
ahol felmerültek a különböző alternatívák előnyei és hátrányai.

A kerékpárosbarát fejlesztés támogatható tevékenységei:
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a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának
kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével,
építésével.

b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kivül elérhető lakott
településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége
mentén (p1. településközpont és a település szélén egy lakóterület között
szakasza) létesül kerékpáros útvonal.

d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete
közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

A Kecskemét-Jakabszáliás közötti kerékpárút tervei készen vannak. Ennek
megvalósítását azonban nehezíti, hogy ismertek olyan tulajdonosok, akik már a
tervezés során is ellenezték a kerékpárút létesítését. Amennyiben nem sikerül velük
megegyezni, veszélyezteti a beruházás időben történő megvalósítását. A helyzetet
bizonytalanná teszi továbbá, hogy Helvécia kijelentette, hogy nem kíván kerékpárútra
vonatkozóan pályázni a saját közigazgatási területére sem a főút mentén. Kecskemét
Megyei Jogú Város szintén nem kezeli ezt a témát kiemelt helyen. Egyedül
Jakabszállás Onkormányzata pedig nem vállalhatja fel a teljes szakaszt. Ezen kívül
kérdésként merül fel, hogy mennyien fogják ezt a jakabszállási lakosok használni?
Praktikusabbnak látszik, és a lakosság érdekeit, mindennapi közlekedését nagyobb
mértékben segíti, ha a település közigazgatási határán belül maradva több
szakaszon építjük ki a kerékpárutat. E kérdések megtárgyalását és mérlegelését
követően javaslom az alábbi határozati javaslatot.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1412016. (II. 08.) határozata
Kerékpárút pályázat beadásáról döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a TOP-3.1.1-15 számú pályázati
kiírásra kerékpárosbarát fejlesztés céljára.

A megvalósítás célja és prioritási sorrendje:

1. Kerékpárút építése az 5302. sz. út belterületi és
külterületi szakasza mellett a Petőfl S. u. kezdetétöl
(kereszteződéstől) a Wolford Dűlői Közösségi
Házhoz vivő dűlőút kezdetéig.

2. Kerékpárút építése az 54. sz. főút külterületi
szakasza mentén Kecskemét irányába a
belterületet jelző táblától a meglévő kerékpárút
folytatásában, első szakaszban a Zsámbi-Trans Kft.
telephelyéig, majd amennyiben a pénzügyi forrás
engedi a Zsámbi Transtól Kecskemét irányába
Jakabszállás közigazgatási határáig.
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3. Kerékpárút építése az 54. sz. főút külterületi
szakasza mentén Soltvadkert irányába a belterületi
jelző táblától a meglévő kerékpárút folytatásában,
első szakaszban az üzemanyag töltő állomásig,
majd amennyiben a pénzügyi forrás engedi
egyelőre a Magyar Kerthez vivő dűlőút kezdetéig.

A képviselő-testület megbízza Szabó György Róbert
polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint az
árajánlatok beszerzésével a kerékpárút szakaszok
megtervezésére vonatkozóan.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. március 25.

A 15. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előtedesztést. Lakossági kérés érkezett, hogy a
jakabszállási 033/2-es helyrajzi számú ingatlanhoz a hálózat bővítésével egészséges
ivóvíz juthasson el. A vízhálózat bővítésére az alábbi alternatívákat javasolja
megvitatni:

a) A jakabszállási 034-es helyrajzi szám északi sarokpontjától a 033/2-es
helyrajzi számig az ivóvízhálózat bővítése. A felmerülő költségeket a
kérelmező viseli.

b) A jakabszállási 477-es helyrajzi számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a
476-os helyrajzi számú ingatlanig.

c) A jakabszállási 462-es helyrajzi számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a
459-es helyrajzi számú ingatlanig.

Jogszabályi kötelezettség Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

21. bekezdés víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló
törvény rendelkezései szerinta helyi önkormányzat ellátásértfelelösnek minősül.

E kérdések megtárgyalását és mérlegelését követően javasolja az alábbi határozati
javaslatot.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1512016. (II. 08.) határozata
Ivóvíz hálózat bővítéssel kapcsolatos döntéshozatal.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozta:
A megvalósitás célja:
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1. A jakabszállási 034-es helyrajzi szám északi
sarokpontjától a 033/2-es helyrajzi számig az
ivóvízhálózat bővítése. A felmerülő költségeket a
kérelmező viseli.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott
célok eléréséhez szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Megbizza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben
lévő többi javaslatra árajánlatot szerezzen be.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

A 16. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület tagjai tudják,
hogy a közfoglalkoztatás terén nagy nehézségek árán tudjuk betartani a
munkavédelmi előírások pihenőhelyre vonatkozó részeit.

Ismert, hogy a munkavédelmi hatóság jogosult ellenőrizni a közfoglalkoztatási
programok munkavédelmi követelményeinek megvalósulását. A közfoglalkoztatási
programok végrehajtása során a munkavédelmi előírások betartása és betartatása
az Onkormányzatok kötelezettsége.
A munkavédelmi hatóság feladat- és hatáskörét az Mvt. 84. -a határozza meg,
amely kiterjed minden szervezett munkavégzést folytató munkáltatóra, így az
Onkormányzatok tevékenységének az ellenőrzésére, valamint a munkavégzés
hatókörében tartózkodók biztonságának és egészségének védelmére.
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.
(II. 8.) SzCsM-EQM együttes rendelet előírja a következőket:
A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben,
az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken
biztositani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hömérsékletet.
A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén füthető,
továbbá könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül - elérhető

pihenöhelyiséget kell biztositani. A pihenőhelyiség alapterűletének legalább 6 m2-
nek kell lennie, egyébként az alapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan

egyidejűleg ott tartózkodó több személy esetén is legalább 1 m2/fő álljon
rendelkezésre. A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott
tartózkodó személyek számára - könnyen tisztitható asztallal, háttámlával ellátott
székekkel, ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek
felmeleg itésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az
étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszáritás lehetőségét. A
munkavállalók részére a munkahelyek, pihenöhelyiségek, öltözők, illetve a
zuhanyozóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített
mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő számú WC-vel és kézmosóval. A férfiak
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és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített
használatáról kell gondoskodni. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve
ivókút felszereléséröl, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról
és megfelelő karbantartásáról. Az előbbiek alapján arra az elhatározásra jutottam,
hogy az orvosi-fogorvosi rendelő feletti padlástér hőszigetelése (és elektromos
hálózat kialakítása) után kialakítható az Új irattár. A jelenleg használt irattárból, pedig
pihenőhely és a szükséges számú WC és kézmosó alakítható ki, a megfelelő fűtési
lehetőség mellett.
Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Új irattár és a pihenőhely kialakításához a
szükséges kb. 1.200.000,- Ft-ot biztosítsa a 2016-os költségvetés terhére.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1612016. (II. 08.) határozata
Uj irattár kialakítására árajánlat elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2016. évi költségvetésében 1.200.000.-Ft-ot biztosít a
Jókai u. 2. sz. alatti orvosi rendelő tetőterének irattárrá
történő átalakítási munkálataihoz továbbá a szükséges
pihenőhely kialakításához.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

A 17. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést. Jakabszállás Község
Önkormányzata 44.000.000,- Ft támogatást nyert el az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a következő
belterületi utak felújítására: Kun utca egy része (hrsz: 99), Templom utca egy része
(hrsz: 467), Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500), a Béke és a Tavasz utca közti
névtelen összekötő utca I. (hrsz: 371,416), a Béke és a Tavasz utca közti névtelen
összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti része (hrsz: 381), az Óvoda utca
(hrsz: 290,316) és a Tavasz utca egy része (hrsz: 345).

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a felsorolt utcákon kívül önkormányzatunk
2016-ban újítson feltovábbi utcákatis. Erre javaslata az alábbi:
Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a Tavasz
utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti része (hrsz: 401 .);
VAGY
Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), a Béke és a Tavasz utca közti
névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti része (hrsz: 401.), valamint
Deák Ferenc utca (hrsz: 23.) 54-es föúttól a Kun utcáig tartó szakasza.
A további utcafelújításokra a Jakabszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz
nyújt majd fedezetet.
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A belterületi útfelújításokra a kivitelezőt célszerű egy közbeszerzési eljárásban
kiválasztani a 2016. március 31 -íg elfogadásra kerülő közbeszerzési terv szerint.
Továbbá a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal kapcsolatban az
alábbi módosítást Javasolja:
a Jakabszállás, 401. hrsz. beépítetlen terület megnevezés közterület megnevezésre
változtatása, és a Jakabszállás, 711/2. hrsz. beépítetlen terület megnevezés
közterület megnevezésre változtatása.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges határozatokat húzza meg.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1712016. (II. 08.) határozata
Utfelújitás tárgyú beruházások megtárgyalása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Jakabszállás, 401. hrsz. beépítetlen terület
megnevezést közterület megnevezésre, továbbá a
Jakabszállás, 711/2. hrsz. beépítetlen terület
megnevezést közterület megnevezésre változtatja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, dr. Faragó
Helga pályázatíró
Határidő: értelemszerűen

A 18. napirendi pont egyéb bejelentések.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Fészek Óvoda melletti lakónak gondot
jelent, hogy a lakása mellett parkolnak az autókkal. Javaslatokat vár a kialakult
helyzetre vonatkozóan.

Tánczos László, az közterületnek minősül, joguk van ott parkolni.

Kovács Bálint, elvárjuk a lakóktól, hogy az íngatlanuk környékét karbantartsák.

Csertő János szerint a közterületre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
Korábban a vízelvezetésnél is volt probléma azon a részen.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Általános Iskolánál az ÁNTSZ kötelezi az
önkormányzatot a tálaló konyha átalakítására, mert nincs biztosítva a dolgozóknak a
szociális helyiség. Ennek kapcsán az étkezési rész is bővítésre kerül. A tervrajzok ás
az árajánlat még nem érkezett meg. így ennek a napirendi pontnak a tárgyalását a
kővetkező ülésre halasztja.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a polgármesterek Szankon tárgyaltak a
kisvasút ügyéről. A Nemzeti Közlekedési Hatóság azon dolgozik, hogy turisztikai
céllal indítsák újra a közlekedést a vasúton.
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Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket az előző évben közvilágításra
fordított összegekről.

Szabó György Róbert javasolja második tanyagondnoki szolgálat megalakítását.
Ehhez kéri a testület elvi támogatását.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1812016. (II. 08.) határozata
Második tanyagondnoki Szolgálat megalakításáról döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a második tanyagondnoki szolgálat megalakításához
hozzájárul. Megbízza Szabó György Róbert polgármestert
a pályázat benyújtására és a szükséges adminisztrációs
teendők elvégzésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

Km#.

2_ 4/)
Szabó György Róbert Heedűs Gáborné

polgármester cimzetes főjegyző
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Határozati javaslatok:

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok Fejlesztéseinek támogatására benyújtott
pályázatban meghatározott utcákon kívül 2016-ban a következő beíterületi utakat
újítja Fel: Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a
Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti része (hrsz:
401.).

2. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott
pályázatban meghatározott utcákon kívül 2016-ban a következő belterületi utakat
újítja Fel: Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), a Béke és a Tavasz utca
közti névtelen összekötő utca 11. vasút és a Béke utca közti része (hrsz: 401.), valamint
Deák Ferenc utca (hrsz: 23.) 54-es főúttól a Kun utcáig tartó szakasza.

3. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jakabszállás, 401. hrsz.
beépítetlen terület megnevezést közterület megnevezésre, továbbá a Jakabszállás,
711/2. hrsz. beépítetlen terület megnevezést közterület megnevezésre változtatja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester. dr. Faragó Helga
Határidő: értelemszerüen

Jakabszállás. 2016. Február 5.

7 «v2—
.

oJSGYorY Robert
olgarmester
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. február 8-aj ülésére
17. napirendi pontjához

Tárgy: útfelújitás tárgyú beruházások meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata 44.000.000,- Ft támogatást nyert cl az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására a következő belterüLeti utak fetújitására: Kun utca egy része (hisz: 99),
Templom utca egy része (hrsz: 467), Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500), a Béke és a Tavasz
utca közti névtelen összekötő utca I. (hisz: 371.416), a Béke és a Tavasz utca közti névtelen
összekötő utca 11. Tavasz utca és a vasút közti része (hisz: 381), az Ovoda utca (hrsz:
290.316) és a Tavasz utca egy része (hrsz: 345).
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a felsorolt utcákon kívül önkonnányzawnk 2016-ban
újítson fel további utcákat is. Erre javaslatom az alábbi:
Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a Tavasz utca közti
névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti része (hisz: 401.);
VAGY
Jókai utca (hrsz: 242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), a Béke és a Tavasz utca közti névtelen
összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti része (hrsz: 401.), valamint Deák Ferenc utca
(hrsz: 23.) 54-es főúttól a Kun utcáig tartó szakasza.
A további utcafelújításokra a Jakabszállási Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz nyújt
majd fedezetet.
A belterületi útfelújításokra a kivitetezőt célszerű egy közbeszerzési eljárásban kiválasztani a
2016. március 3 l-ig elfogadásra kerülő közbeszerzési terv szerint.
Továbbá a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal kapcsolatban az alábbi
módosítást javaslom:
a Jakabszállás, 401. hisz. beépítetlen terület megnevezés közterület megnevezésre
változtatása, és a Jakabszállás, 711/2. hisz. beépítetlen terület megnevezés közterület
megnevezésre változtatása.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges határozatokat hozza meg.

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándoru. 14.
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Jakabszállás Község Polgármestere
A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízesap, illetve ivókút felszereléséről. valamint az
ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról.

Az előbbiek alapján arra az elhatározásra jutottam, hogy az orvosi-fogorvosi rendelő feletti
padlástér hőszigetelése (és elektromos hálózat kialakítása) után kialakítható az Új irattár.
A jelenleg használt irattárból, pedig pihenőhely és a szükséges számú WC és kézmosó
alakítható ki, a megfelelő fűtési lehetőség mellen.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Új iranár és a pihenőhely kialakításához a
szükséges kb. 1.200.000,- Ft-ot biztosítsa a 2016-os költségvetés terhére.

Határozati iavaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében
1 .200.000.-Ft-ot biztosít a Jókai u. 2. sz. alatti orvosi rendelő tetőterének irattárrá történő
átalakítási munkálataihoz továbbá a szükséges pihenöhely kialakításához.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

Jakabszállás, 2016. február 2.

Szabó György Róbert
polgármester \3 ;t
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 8-aj ülésére

16. napirendi pontjához

Tárgy: Új irattár kialakítására árajánlat elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület tagjai tudják, hogy a közfoglalkoztatás terén nagy nehézségek árán
tudjuk betartani a munkavédelmi előírások pihenőhelyre vonatkozó részeit.
Ismert számunkra, hogy a munkavédelmi hatóság jogosult ellenőrizni a közfoglalkoztatási
programok munkavédelmi követelményeinek megvalósulását. A közfoglalkoztatási

programok végrehajtása során a munkavédelmi előírások betartása és betartatása az
Onkormányzatok kötelezettsége.
A munkavédelmi hatóság feladat- és haáskörét az Mvt. 84. -a határozza meg, amely kiterjed
minden szervezett munkavégzést Folytató munkáltatóra, így az Onkormányzatok
tevékenységének az ellenőrzésére, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodók

biztonságának és egészségének védelmére.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 312002. (11. 8.)
SzCsM-EüM együttes rendelet előírja a következőket:
A pihenöhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az
egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell ai

ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.
A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágitású, szükség esetén fűthető, továbbá
könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül - elérhető pihenőhelyiséget kell
biztosítani.

A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m2-nek kell lennie, egyébként az alapterületet
Úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó több személy esetén is

legalább I m2/fő álljon rendelkezésre.

A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára
- könnyen tisztítható asztallal. háttámlával ellátott székekkel, mhafogassal, szeméttartóval.
továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.
Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét.

A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, illetve a zuhanyozóval
és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkütönített mellékhelyiségeket kell biztosítani,

elegendő számú WC-vel és kézmosóval.

Á Férfiak és a nők részére külön mellékbelviségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített
használatáról kell gondoskodni.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
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Jakabszállás Község Polgármestere
3. A jakabszállási 462-es helyrajzi számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a 459-es

helyrajzi számú ingatlanig. A felmerülő költségeket Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. *-a alapján Jakabszállás
Község Önkormányzata viseli.

4. Jakabszállás Kö2ség Onkormány2ata Képviselő-testülete az előző pontokban
meghatározott célokra biztosítja a 2016. évi költségvetésében a szükséges fedezetet.

5. Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó György
Róbert polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott célok eléréséhez szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

Fclelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedüs Gábomé jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

(!‘ :‘%4)iQtQ—
\. zWGyörgy Róbert

u2’ polgármester

6076 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
76!58I-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

peJ garm ester®j akabszal I as. hu

Jakabszállás, 2016. Február 8.



Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. Február 8-aj ülésére
15. napirendi pontjához

Tárgy: ivóvizhálózat bővítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági kérés érkezett, hogy a jakabszállási 033/2-es helyrajzi számú ingatlanhoz a hálózat
bővítésével egészséges ivóvíz juthasson cl.

A vízhálózat bővítésére az alábbi alternatívákat javaslom megvitatni:

a) A jakabszállási 034-es helyrajzi szám északi sarokpontjától a 033/2-es helyrajzi
számig az ivóvízhálózat bővítése. A Felmerülő költségeket a kérelmező viseli,

b) A jakabszállási 477-es helyrajzi számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a 476-os
helyrajzi számú ingatlanig.

c) A jakabszállási 462-es helyrajzi számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a 459-es
helyrajzi számú ingatlanig.

Jogszabályi kötelezettség
Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:

21. bekezdés víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelösnek minősül.

E kérdések megtárgyalását és mérlegelését követően javaslom az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatokat hozta:
A megvalósítás célja és prioritási sorrendje:

I. A jakabszállási 034-es helyrajzi szám északi sarokpontjától a 033/2-es helyrajzi számig az
ivóvízhálózat bővítése. A felmerülő költségeket a kérelmező viseli.

2. A jakabszállási 477-es helyrajzi Számú közterületen ivóvízhálózat bővítés a 476-os
helyrajzi számú ingatlanig. A felmerüiő költségeket Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. -a alapján Jakabszállás
Község Onkormányzata viseli.

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
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Jakabszál]ás Község Polgármestere

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.1.1-15
számú pályázati kiirásra kerékpárosbarát fejlesztés céljára.

A megvalósítás célja és prioritási sorrendje:

I. Kerékpárút építése az 5302. sz. út belterületi és külterületi szakasza mellett a Petőfl S.
u. kezdetétől (kereszteződéstől) a Wolford Dűlői Közösségi Házhoz vivő dülőút
kezdetéig.

2. Kerékpárút építése az 54. sz. főút külterületi szakasza mentén Kecskemét irányába a
belterületet jelző táblától a meglévő kerékpárút folytatásában, első szakaszban a
Zsámbi-Trans Kü. telephelyéig, majd amennyiben a pénzügyi forrás engedi a Zsámbi
Transtól Kecskemét irányába Jakabszállás közigazgatási határáig.

3. Kerékpárút építése az 54. sz. főút külterületi szakasza mentén Soltvadkert irányába a
belterületi jelző táblától a meglévő kerékpárút folytatásában, első szakaszban az
Üzemanyag töltő állomásig, majd amennyiben a pénzügyi forrás engedi egyelőre a
Magyar Kerthez vivő dűlőút kezdetéig.

A képviselő-testü’et megbízza Szabó György Róbert polgármestert a páyázat benyújtásával,
valamint az árajánlatok beszerzésével a kerékpárút szakaszok megtervezésére vonatkozóan.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. március 25.

Jakabszállás, 2016. febmár 2.

:;t Szó György Róbert\t5*polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
7658h800 Fax: 76’581-802. ± 36209392398

polgarmesterjakabsza1las.hu



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. Február 8-aj ülésére
14. napirendi pontjához

Tárgy: Kerékpárút pályázat beadásáról döntés

Tisztelt Képviselö-testület!

A Területi Operatív Fejlesztési Program (TOP) keretében kiírásra került a kerékpárutak
fejlesztésére vonatkozó pályázati Lehetőség. 2016. január 21-én a témában előzetes
tájékoztatást tartottunk. ahol felmerültek a különböző alternatívák előnyei és hátrányai.

A kerékpárosbarát fejlesztés támogatható tevékenységei:

a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá
alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető Lakott
településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy hrnkcionális egysége mentén
(p1. telepűlésközpont és a település szélén egy lakóterület között szakasza) létesül
kerékpáros útvonal.

d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

A Kecskemét-Jakabszállás közötti kerékpárút tervei készen vannak. Ennek megvalósítását
azonban nehezíti, hogy ismertek olyan tulajdonosok, akik már a tervezés során is ellenezték a
kerékpárút létesítését. Amennyiben nem sikerül velük megegyezni, veszélyezteti a beruházás

időben történő megvalósítását. A helyzetet bizonytalanná teszi továbbá, hogy Helvécia
kijelentette, hogy nem kíván kerékpárútra vonatkozóan pályázni a saját közigazgatási
területére sem a főút mentén. Kecskemét Megyei Jogú Város szintén nem kezeli ezt a témát
kiemelt helyen. Egyedül Jakabszállás Onkormányzata pedig nem vállalhatja fel a teljes
szakaszt. Ezen kívül kérdésként merül Fel, hogy mennyien fogják ezt ajakabszállási lakosok
használni?

Praktikusabbnak látszik, és a lakosság érdekeit, mindennapi közlekedését nagyobb mértékben
segíti, ha a település közigazgatási határán belül maradva több szakaszon építjük ki a
kerékpárutat.

E kérdések megtárgyalását és mérlegelését követően javaslom az alábbi határozati javaslatot.

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

poIganneerjakabszaHas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. február 8-ai ülésére

13. napirendi pontjához

Tárgy: A kialakult migránshelyzettel kapcsolatos állásfoglalás

Tisztelt Képviselő-testület!

2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába.
Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál. Horvátországon és
Sziovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus
kockázatát növeli. hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az
embereket.
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a
magyar emberek biztonsá2a, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az
ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt cl: Németország, Ausztria és a Benelux
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez
nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az I millió 800 ezer
embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!

Határozati lavaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata eLutasítja a kötelező beteLepítési kvótát. A köteLező
betelepitési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene aszociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
Fclelös: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2016. febmár2.

György Róbert
polgarmester

6078 Jakabszáílás, Petőfi Sándor u. 14.
76/58 1-800 Fax: 76158 1-802, + 3620939 23 98

pe Igarmester®j akabszal tas . hu

Jakabszállás Község Polgármestere
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FINANSZÍROZÁSI. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Alapflnanszírozási adatok (projektek nélkül)

• Bevételek ezer Ft.
Nemzeti Rehabflitációs és Szociális Hivatal (közösségi ellgtásokra) 28 300
Magyar Államkincstár 16 500
Kecskemét M. J. Város Önkormányzata 9 000
Lajosmizse és Tiszakécske városok (nappali intézményre) 1 000
Közhasznú tevékenység bevétele 4 500
Főplébániai Kwitász Alapítvány fermtartói támogatása 4 048 -

Pőplébániai_Karitászpitvánól és adományozóktól segélyezésre I 867
Bevételek Összesen 65 215
Kiadások
Személyi jellegű kiadások 47 839
Dologi kiadások 15 500
Segélyezés (2016. évre áthúzódó tételekkel együtt) I 876
Kiadások összesen 65 215

Programflnanszírozásban megvalósult tevékenység bevételei és kiadásai (ezer Ft.)

Támogató Címe, projektszáma BevételiMiadás
(ezer_Ft.)

: .
.. Alacsonyküszöbű szenvedélybetegek elláHajlektalanokert Kozala- . -

. - tasa, szaktaimcsadas )90piwany
2015-16-KONV-213

Kecskemét Megyei Jogú „Figyelj rám! Figyelek rád!” kommuniká-
50Város Önkormányzata ciós tréning ellátottaknak

Norvég Civil Támogatási „Miénk itta térT’ projekt NCTA-2014-
I 548

Alap 8097-D -________________

Emberi Erőforrások Mi- „Szenvedélybetegek felépülési folyamatá-
600nisztériuma nak támogatása” KAB-FF-1 5-21963

Emberi Erőforrások Mi- „Kábitószer-prevenciós programok támo-
721nisztériuma gatása” KAB-ME-1 5-A-2225 I

Mezőgazdasági és Vi- .

Suzuki

Vitara terepjaro gepkocsi vasarlasa 6 327dekfejlesztest_Hívatal
Bevont forrás és ldadá- —

.. 9M19sokosszesen

A Rév alapműködésének fnanszirozása, valamint kiegészitő szakmai programjainak összes
bekerülése költsége 2015. évben 74.724.000 forintot tett ki.

Jóváhagyta;
‘I

Kecskemét, 2016. január 14. (Dr. Jeney Gábor)
FÓPLÉBÁNIAI KARITÁSZ a kuratórium elnöke

ALAFTVÁNY 4sz.
6000 Kec.skenét PIébána köz 1.

Adószrn il566o7-1.O3
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IV. SeEéIvezés

A Főplébániai Karitász Alapítvány segélyezési tevékenységet elsösorban akkor folytat, ha az
ellátohak szükségletei feltétlenül indokolják és más forrás nem áll az ellátott rendelkezésére.
A segélyezés az alapfeladatok ellátást szolgálja: Szenvedélybetegek esetében gyakran segé
lyezűrüc azért, hogy az ellátott olyan helyzetbe kerüljön, amely szükséges a szenvedélybeteg
sége leküzdéséhez (kórházi tartózkodás lehetővé tétele, rehabilitációs és gyógyító intézmé
nyek felkeresésébez útiköltség, stb.). A pszichiátria betegek esetében a segélyezés célja leg
gyakrabban az állapotuk stabilizálásához szükséges gyógyszerek kiváltásban való segítség
nyújtás (gyógyszer hiányában az állapotromlás bekövetkezése valószínűsíthető).

Az év során segélyezésre Fordított összeg mindösszesen 1.876.000 forintot tett ki.

Az általános gyógyszersegélyen felül 136 doboz injekciót váltottunk ki (Risperdal Consta,
Xeplion, Haíoperidol, Cisordinol. Zypadbera, Fluattxol injekciók) az ellátottak részére.

A Római Kato]ikus Főplébánia élelmiszer adornánya

5sz. Élelmiszer 2012. 2013. 2014. [ 2015.
1. liszt 85kg 320kg 361kg 404kg
2. cukor 210kg 310kg 304kg 357kg
3. tészta 305 kg I 341 kg 398 kg 444 csomag
4. só 20kg 23kg 15kg 30kg
5. rizs 140kg 167kg — 126kg 136kg
6. burgonya 59kg 40kg - -

7. olaj 921 751 1081 781
8. konzerv 295db 395db 409db 488db
9. alma - - 321kg -

A nagytempiomi gyűjtéséböl származó élelmiszer adományból, összesen 519 élelmiszer cso
magot állítottunk össze, és osztottunk Id.

A Katolikus Karitász — Caritas Hungarica közreműködésével kiosztásra került 126 kg alma
(25 család részére), 210 kg burgonya (21 család részére), valamint 144 db hosszú és 144 db
rővidnadrág.

A Szent — Imre Általános Iskola és az Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános
Iskola tanulói 45 db cipős dobozt” állítottak össze játékokból és könyvekből, melyet kará
csonykor osztottunk ki ellátottaink gyermekei részére

Svédországból hat alkalommal kaptunk ruhaadományt (férfl-, női-, gyermekmha, ágynemű,
játék) melyből ruhabörzét rendeztűnk ellátottaink és családtagjaik részére.
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Rév Szenvedélybeteg-segítö Szolúlat Beszámoló, 2015

11. Oktatís. képzés

A szociális szakemberek képzésében, mint gyakorlati helyet biztosító intézmény veszünk
részt. Az alábbi Fclsöoktatási intézmények szociális munkás és szociálpedagógus hallgatói
töltötték nálunk gyakorlati idejüket:

— Károli Gáspár Réformátus Egyetem (7 fő,’ebből 2 Fő 10 órás gyakórlat, 5 Fő 30 órás
gyakorlat),

— Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (I fő 450 órás gyakorlat)
— Veszprémi Hittudományi Egyetem (I Fő, 450 órás gyakorlat)
— humán Szakközépiskola (4 osztálynak intézménylátogatás).

Ebben az évben Is részt vettünk a tanya-és Falugondnokok továbbképzéseiben, kortárs-segítők
képzésében, önkéntes segítők képzésében.

Akkreditált szakmai továbbképzések (tanfolyamok)

— 2015. szeptember - november között „Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybe
tegekkel és azok hozzátartozóival Való hatékony munkára” címmel továbbképzést tar
tottunk 18 Fő szociális szakember részére Kiskunhalason. A továbbképzés pontérté.ke
40 pont. (A program engedélyszáma: ‘[-02-28 1/201 3).

— 2015. novembertől — 2016. Január között. .Segitő szakemberek felkészítése szenve
délybetegekkel és azok hozzátadozóival való hatékony munkára” címmel továbbkép
zést tartunk 23 fő szociális szakember részére Tiszakécskén. A továbbképzés pontér
téke 40 pont. (A program engedélyszárna: T-02-281/2013).

A Máltai SzeretetszoIálat Kecskeméti Csoportjának mimkatársai és önkéntesei részére:
„Drog és hajléktalanság. Addiktológiai alapismeretek és a drogkarrier 1eitása külőnös tekin
tettel a hajléktalan ellátásban megjelenő kliensekre” (2015.09.10. és 2015.11.23).

Ellátottaink részére:
„Figyeij rám! Figyelek rád!” (hátrányos helyzetű családok egymás közti kommunikációjának

javítása), 2015 Január és november hónapban 12 főrészvélelével.

IlL Önsegítő csoportok

Névtelen Alkoholisták (AA) nyílt gyűlés: hétfő 17.00 — 18.00 óra
Névtelen Alkoholisták (AA) lépés gyűlés kedd 17.00— 18.00 Óra
Családtagi csoport (AL-Anon) szerda 16.30 — 18.00 Óra
Szenvedélybetegek felnőtt gyermekei ACA) szerda 17.00-18.00 óra
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Rév Szenvedélybeteg-segítö Szolgálat Beszámoló, 2015

A Szer-tele,i Tiszakécské ért (KAB-ME-15-Á,) program keretéb cii tartott

prevenciós foglalkozások

Helyszin Időpont Osztaly : Óiaszam ossz

Móricz Zsigmond Áhalá- 2015. 10. 02.; 05.; 06; 9. a; 9. b; 9. ny; 7 x 5 = 35 óra
nos Iskolaés Gimnázium 12.; 13.; 14.; 20.; 21. 10. a; 10. b;

1l.a; l1.b
Tiszakécskei Református 11. I I.; 17.; 27. 9.0. 3 x 5 = 15 óra
Kollégium Altalános Isko- 10. 0.

lája és Gimnáziuma 11. 0.

Móricz Zsigmond Általá- 11. 16.; 18.; 23.; 25.; 9. a; 9. b; 9. c; 6 x 5 = 30 óra
nos Iskola, Gimnázium, 30.; 12. 08. 10. a; 10. b; 10. c
Szaldskola és Diákotthon

Összesen: 3 iskola 17 nap 16 ősztály 80 Óra
J

Kortárs csoport (20 óra,,) a Spartacus Közösségi Térben

He1yszin1@ Idopont’ Osztaly Oraszam ossz

Kééskeméti Spartacus 2015. 11. 14.; 28. 9-11 osztály 2 x 10 = 20 óra,
Sportkör és Közösségi Tér 20 fő

Özep.: 1 helyszín 2 nap 20 fő 20

Norvég Civil A lap áltaUinanszírozott kortárs segítő képzés

Heiyszin - Idopont Osztaly Oraszani ossz

Eleven közösségi tér, Rév 2015. 09. 10-12. 17. 9-11 osztály 36 óra
Szenvedélybeteg-segitő folytatódik 201 6-ban
Szolgálat

Osszesen 2be1yíir
t I

‚
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Kortárs klubok (12 órás foglalkozások,)

I Helyszín Időpont Osztály Óraszám össz.
Kossuth Lajos Általá- 2015. 10. 09.; 16. 5-6. osztály 2 x 6 = 12 óra,
nos Iskola Intézmény- I 6 Fő
egység

Helvécia Ballószög 2015. 10. 15.; 19. 5-6. osztály 2 x 6 = 12 óra,
Altalános Iskola ás I 6 {ö
Ovoda

[őzcsen: 2 iskola 4 nap 4 osztály 24 óra, 32 Fő

Prevenciósfoglalkozás Drégelypalánkon

Helyszín Időpont Osztály Óraszárn össz.

Drégelypalánki Szondi 2015. 09. 30. 5-8. osztály 4 Óra, 16 fő

j György Általános Iskola

összesen: I Iskola I hap Iófő 4óra

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tagintázményei

Helyszín I Időpont Osztály Óraszáni össz.
Tóth László Általános 2015. 09. 28. 8. a, 8. b 2 x 3 = 6 óra
Iskola

Magyar Ilona Ákaláno 2015. 10. 02. 6-7. osztályokból 2 x 2 = 4 óra
Iskola alkotott csoport

Qsszesn2 iskola -‘ 2nap ? 10 óta 4
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Kortársseg[tó’ csoportok (30 órás képzése/c.)

Helyszín Időpont Osztály Óraszám össz.

Baross Gábor Gépipari, 2015. 03. 16-18. 9. a, 9. b, 9. c. 9. d. 3 x 10 = 30 óra
Közlekedési Tagintéz- . 10. a, 10. b. 16 ró
mény
Építészeti, Faipari Tag- 2015. 03. 30-3 1, 04. 9. a, 9. b, 9. c, 9. d, 3 x 10=30 ára
intézmény 01. 9. e 15 fő

Jendrassik György Gép- 2015. 04. 13-15. 9. a, 9. b, 9. c, 9. c 3 x 10 = 30 óra
ipari tagintézmény 12 fő

Pálf’ 2015. 04. 27-29. 9. a, 9. b, 9. c 3 xlO =30 óta
Vízügyi Tagintézmény

Összesen: 4 iskola 12 nap 55 tanuló 4 x30 =120 Óra

Kecskeméti ESZIJ Gyennekjóléti Szolgálat nyári táborában tartott prevenciós program

Melyszrn . Idópont Osztaly Oraszam ossz
‘*3 » :2 2

Rév Szenvedélybetege- 2015. 06. 24. 5-8. osztály 4 óra, 12 fő

ket-segitő Szolgálat

Rév Szenvedélybetege- 2015. 07. 01. 5-8. osztály 4 óra,8 fő

ket-segítő Szolgálat

Osszesen 2 csoport 2 nap 20 fo 8 ora

Prevenciós program a Helvécia, Ballószög Általános Iskola tagintézményeiben

i Időpo Osztály g ?aszám bssz
—
- dt- -

Kossuth Lajos Általános 2015. 09. 04.; 1 5.; 22. 5-8. osztály 5 x 4 = 20 óra
Iskola Intézményegység 4 db osztály

Helvécia Ballószög Ál- 2015. 09. 02.; 14.; 22. 5-8. osztály 5 x 4 = 20 óra

talános Iskola és Óvoda 4db osztály

Összeien: isko1tt%k: 6 hap rj$ 8 db osztá1y:r,, 40 óra
q?2ű 2?tfn$

2

22



Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Beszámoló, 2015

A Kalocsa-Kecskenzéti Pőe’hózmegyefenmartásáhan működő iskolákban tartott prevenciós
foglalkozások

Helyszín Időpont Osztály Óraszám össz.

I Kiskunhalas, Szen[ JózsefKa- 2015. 01. 13. 8. a, 8. b 4 óra
tolikus Általános Iskola és

‚ Ovoda
II. János Pál Katolikus Ahalá- 2015. 01. 26. S. O. 2 óra
nos Iskola és Ovoda Tázlári
Tagintézménye
Jánoshalma, Szent Anna Kato- 2015. 03. 18. 8. o. 2 óra
Hkus Ovoda és Általános Isko
la
Kiskunhalas, II. Rákóczi Fe- 2015. 04. J0. 9. a, 9. b, 9. c 6 óra
renc Szakközépiskola

Kecel, II. János Pál Katolikus 2015. 05. 04. 8. a, 8. b, 8. c, 8. 8 óra
Általános Iskola és Ovoda d

Kecskemét, Szent Imre Katoli- 2015. 05. 13. 8. a, 8. b 4óra
kus Ovoda és Általános Iskola

O5sTesen 6 iqkola 6 nap 13 osztaly 26 Óra

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tagintézményei

-S
. t: .fl’ -

Helyszín Időpont Osztály Oraszám össz.

Baross Gábor Gépipari, Kőzle- 2015. 02. 06.; 9. a, 9. b, 9. c, 9. 6x530 óra

kedési Tagintézmény 02. 09.; 02. 13. d.10. a, 10. b.

Építészeti, Faipad Tagintéz- 2015. 02. 16.; 9. a, 9. b, 9. c, 9. c 4x5=20 óra

mény 02. 20.

Jendrassik György Gépipari 2015. 02. 23. 9. a, 9. b, 9. c 3x515 Óra

tagintézmény

Pálfy— Vízügyi Tagintézmény 2015. 03. 02.; 9. a, 9. b, 9. c, 9. 5x5=25 óra

03.06. d,9.e

• Összesen: 4 Iskola 8 nap 18 osztály 90 Óra
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

I. DroEprevenciós tevékenyséE

Intézményünk rendelkezik az Országós Egészségfejlesztési Intézet Tanúsítványával
(száma: 5/2014.), így a Rév prevenciós programja megfelel a 2012012. (VIII. 31) EMNH
rendelet t28. . alapján szabályozott Iskolai egészségfejlesztési kritériumoknak:

A nevelési-oktatási intézmény . .. csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszony
ba;; izen; álló szakember vagy szervezet progranait, alkalmazásában dUó munkatársát
vonhaL/a be tanárai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb
egészség/jlesztési ás prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik
minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós p;ogramn;al ás az egészségpolitikáértfe
lelős miniszter ál/al kijelölt intézmény szakmai ajánlásóval. (r. 128. (7.pon

Bács-Kiskun megye területén, Kecskeméten és az ellátási terület településein az alábbi pre
venciós szolgáltatásokat nyújtjuk:

• Iskolai drogmegelőző programok diákolmak (ebben az esetben pátyázati forrásbevo
násban is tudunk közreműködni);

• Iskolai kortársképző és kortárs-segítő képzések bonyolítása (forrásbevonással is);
• Tanteslületek drogprevenciós tájékoztatóinak tartása, (akkreditált) képzések szervezé

se, megtartása;
• Drogprevenciós szülői értekezletek tartása;
• Iúsági szabadidős rendezvényeken való megjelenés drogprevenciós sátorral (szóró

anyagokkal, személyes tanácsadással);
• Diákotthonok, gyermekvédelmi beutlakásos intézmények prevenciója.

Az iskolán belüli drogprevencióbanjellemző a tréningjellegű foglalkozások tartása az iskolai
órákon, ahol a szcnvcdélybctcgségckről, az „anyagokról” adekvát információkat kapnak a
diákok, ill. foglalkozhatnak egyes, a szerhasználatot kivédő készségek fejlesztésével. A szülői
értekezlet a szülők számára nyújt sok hasznos információt, tanácsot a drogokról és a serdülő
gyermekek pszichés jeHemzőiröl.
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A megelőző-felvilágosító szolgáhatást elvégezte és igazolást kapott 26 Fő. a folyamat 3 Fő
esetében szakadt meg.

Állandó laldiely szerinti megoszlás

Bács Kiskun megye Egyéb

Várostdld I Cegléd 9
Kiskunhalas 2 Ujlengyel
FülöpszMlás I Békéscsaba
Tiszaalpár 2 Törte!
Drágszél I Nagvkőrös I
Szabadszállás I Terem 2
Szcntkirály I Szeged
Hclvécia
Kecskemét 15
Solt
Bócsa
Tiszakécske
Soltvadkert
Tiszaug
Lakitelek
Ballászög
Kunszentmiklós I

_______

Összesen: 34 16

Szerhasználatuk szerind megoszlás

LSD

k2Dizájnerdrog

Marihuána

Amfetamin

1

3

Anyagtipus

35

O 5 10 15 20 25 30 35 40
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Rainer Düffort: Tanácsok játékszenvedélyeseknek és hozzátartozóiknak

W. Poser, Roscher, S. Poser: Tanácsok gyógyszertüggőkiwk és hozzátartozóiknak

M. Lang?otz-Weis: Tanácsok étkezési zavarokban szenvedöknek

2. Kalauz (drogprevenciós szóróanyagok szülők és diákok részére)

3. Vágod?(drogprevenciós kiadvány diákok részére)

4. Szülők iskólája (drogprevenciós kiadvány szülők részére)

I Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (,‚elterelés”)

Megelőző-felvilágosító tevékenységet Bács-Kiskun megyében csak a Rév, valamint a kalo

csal szék,belyű Iránytű 2008 Segítő Egyesület végez. A Rév kőtelező ellátási területe kiterjed

Pest megyére is. A tevékenység szakmai tartalmát a 42/2008. (Xl. 14.) EQM-SzMM együttes

rendelet szabályozza.
A megelőzö-felvilágosiiő tevékenység, mint az ún. elterelés egyik s7.olgáltatása az alkalmi

droghasználók segítését céloa. Az e]látást igénybe vevőket a rendörség, Ügyészség, vagy

bíróság küldi elterelésre. A 6 hónapig tartó korrektív-készségfejlesztő tevékenység célja a

felvilágosítás, az absztinencia kialakítása, megtartása, életvezetési tanácsadás. Intézményünk

kidolgozott egy általános megelőző-felvilágosító programot, mely az egyéni fejlesztési tervek

keretéül szolgál. Az eltereltek egyéni beavatkozási tervek szerint vesznek részt a programban.

Az elterelésben részt vevők úgynevezett előzetes áflapotfelmérését a Megyei Kórház

Addikto]ógiai Gondo2ója végzi. 2015-ben 30 fő állapotfelmérését végezték.

2015-ben az elterelésben részt vevők száma összesen 50 fő (47 férü, 3 nő) volt. Ebből 16 fö

előzö évben kezdte meg a megelőző-felvilágosító szolgáltatást, 34 fő ebben az évben.

Elterelésben résztvevők életkor szerinti megoszlása

8

6

Elterelésben résztvevők ana ‘%31

___

12

14

35 év feletti

31-35 éves

• 26-30 éves

• 21-25 éves

z 18-20 éves

.18 év alatt

Az elterelésben résztvevők létszáma összesen 50 fő, ebből 26 fő 20 és 30 év

fő 18 dv alatti és egy fö 35 év feletti,

8 10 12 14 16

közötti hatal. I-Int
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2. Megkereső tevékenység

Ebben az évben is rendszeres részt vettünk Kecskemét egyik legnagyobb ifjúsági rendezvé
nyén, az Éjszakai Forgatagon.

Októberben jelzést kaptunk arról, hogy a Mezeivávos - Ürgés városrészben Létesített játszóté
ren több alkatommal találtak az odalátbgató szülők és gyerekek intravénás droghasználatra
utaló tárgyakat (fecskendők. kanalak, szűrők stb.) Á jelzés nyomán több alkalommal jártunk
az említett területen és szakszerűen összegyűjtöttük a veszélyes hulladékot. Ezt a jövőben más
megkeresó programokkal is folytatni szeretnénk ebben a városrészben.

Meekereső tevékenysé kőzősséEi rendezvényeken

— Kecskemét - Éjszakai Forgatag (201 5.01.30., 0227., 04.24., 05.29., 06.12., 09.25.,
10.30.. 11.27.)

— Kecskemét — Négycsillagos Közösségi Játékok (2015.03.27.)
— Kecskemét— Esély Nap (2015.06.15.)

Média mejelenések:

— Kecskeméti Orátisz (Petőfi Népe), 201 5.04.16. — Interjú (Rév Szolgálat bemuta
tása)

— Gong Rádió, 2015.09.10. - Interjú (Rév Szolgálat bemutatása)
— Szuperinfó, 2015.09.16. — Reklám (Pszichotikus betegek hozzátartozóinak cso

portja)
— Kecskeméti Orátisz (Petőfi Népe), 2015,12.03. - Éjszakai Forgata (Réves mun

katársak munkájának bemutatása)
— A1f1di Régió Magazin V. szám, 2015.12.05. — Hirdetés
— Hozzátartozói csoportunk hirdetése rendszeresen megjelenik a www.

kecskemet.hu felületen.

Progrumjuinkról, szolgúltutásuinkról és pmjektjeinkről folyamatosan tájékoztatást adunk hon
lapunkon: .revkecskernet.hu, valamint Facebook oldalunkon.

Megkereső tevékenység során teijeszten edukációs kiadványok

1. A Katolikus Karitásszal közösen az alábbi ingyenes kiadványok kiadásában és terjesztésé
ben vettünk részt:
Ralf Schneider: Szenvedély? Betegség?
Andreas Lehmann, Wolfgang Gruner: Alkohol-függő? Kiutak egy betegségből
Walter Kindeimann: Drogveszély és di gfüggőség
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Az eHátottak életkor és nem szerinti megoszlása

Beszámoló, 2015

Típus Kliensek Ebből Új Kontaktok
Osztott Hozott Gyujtott szarna kliens száma

In house tűcsere 850 — 124 O 13 9 82
Outreach tűcsere O O O O O 0

Összesen 850 124 O 13 9 82

Az Országos Epidemiológiai Központtal együttműküdve 2015 áprilisában az intravénás szer-

használók között ingyenes ás annnin Hepatitis C, valamint HIV szűrést végeztünk. A zűrő

vizsgálaton 23 [5 (21 férfi, 2 nő) vett részt. A szűrővizsgálatokon részt vevők száma a tava

lyihoz képest emelkedett. A szűrövizsgálaton 1715 ellátott bizonyult Hepatitis C pozitívnak (a

szűrésen résztvevők 81%-a) és 1 Fő Hepatitis B pozitívnak, illetve minden HIV szűrés negatív

lelt.

100

° T -

go

70 jJ — —____

60 - -.—.—---————- —--—•—•••-•—-—-— .—-—-•• —•—-- —

50 .

... UNo

40

________

30

20 L —

10

O

-
- —

18 év alatt 18-39 éves 40-59 éves 60-64 éves 65-69 éves 70 év feletti

2015-ben az alaesonyküszöbű szolgáltatást igénybe vevők jellemzően akőzépkorosztályhoz

(18-39 éves, 40-59 éves) tartoztak, emellett megfigyelhető. hogy a nők magasabb arányban

fordultak segítségért.

1. Tűcsere szolgáltatás
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Az alacsony küszöbü ellátás nagyobbik hányada az intézményünkben, kisebbik hányada a
városban zajlott. A kliensek leggyakrabban a mosást, tisztálkodás biztosítását, az
egészségügyi ellátáshoz juttatást, valamint a különböző pszicho-szociális inten’enciókat,
krízis- intervenciókat igényelték. Az ebben az ellátási formában tevékenykedő munkacsoport
számára legmegterhelőbb feladat a gyakran szer (alkohol, drog) hatása alatt álló, követelőző,
agresszív kliensek kezelése volt.

Az aiacsonykűszöbű szenvedélybeteg ellátásban
során ellátásba került Új kliensek száma 116 ró.
kontakt, napi átlagos forgalom 22 Fő, ellátási órák

2015-ben 200 főt láttunk cl. Ebből az év
Az ellátással elértek forgalmi száma 5.592
száma 3.482 óra.

Az ellátottak szerhasználat szerinti és nemek szerinti megoszlása

—- 3LihJ° 70

Hozzátartozó

Nikotin

Designer drog

ópiát

Amfetamin

Altató, nyugtató

Cannabis

Alkohol

• Férfi

Nő

O

Az alacsonyküszöbű ellátásban segítséget kérők közül kiemelkedően magas az alkohol prob
lémával küzdő férfiak aránya (59 fö), ezt követi a gyógyszereket visszaélésszerűen fogyasztó
nők száma (46 Fő) illetve az előző évekhez hasonlóan magas a designer drogokat (vagy más
néven új pszichoaktív szereket - UPSZ) fogyasztó férfi ellátottak száma.
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Helyszín Üye1eü idő Rende’kezésre állás
Tiszakécske minden héten csütörtökön Időpont egyeztetés alapján ügyeleti időtől

I__________________ 9-15 óráig függetlenül rendelkezésre állás

Lajosmizse minden héten kedden 9.30- Időpont egyeztetés alapján ügyeleti időtől

_________________

12.30-ig -— Függetlenül rendelkezésre állás

A Pszichiátriai Osztály Áddiktológiai Részlegével való együttműködés: terápiás kurzusonként

egy alkalommal szerdán 14.00-14.45-ig addiktológiai csoport Vezetése, ahol a Rév Szenve

délybeteg-segítö Szolgálatnál igénybe vehető ellátásokról és elérhetöségeinkröl adunk tájé

koztatást.

IV. SzenvedélybeteEek alacsonvküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek alacsonykűszöbű ellátását az anonimitást ás az önkéntes igénybevétel

lehetőségét biztosítva a 11megkeresö munkára” épülő szolgáltatásként szen’eztük meg. Az

alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas követelményeket az

igénybe vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás

során nincsenek szigorú elvárások, terúpiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, a

betegbiztosítási (TÁJ) kártya, a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének közlése nélkül is

kaphat segítséget. Célunk a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése. az életet

veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása segítése.

Alacsonyküszöbű ellátásban kapacitáshiányra való hivatkozással az ellátás jogszabály alapján

nem tagadható meg.

Ez az ellátási fontánk a szerhasználat, a szerfüggés és a viselkedéses problémák ártalmait

csökkentő, pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat,

szolgáltatásokat foglal magába, melyek téri1é nélkül, kötmyeix elérhetőek. Az

alacsonyküszöbű ellátás kiemelt feladata az egészséggel kapcsolatos információk ás a

biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztése, az egészségügyi ellátások ás a

szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyitése a

szenvedélybetegek, nddiktn%9gini prnhlémával küzdő populációk számára.

A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az eltátatlan, de az intézményes

gondozással szemben bizalmatlan, vagy onnan kiszoruló. az utcán, közösségi színtereken

tartózkodó szenvedélyproblémás egyének, cnpnnok felkutatása és az alacsonyküszöhü

ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink:

- pszicbo-szociMis intervenciók;

- információs, felvilágosító szolgáltatás;

- Drop-in .‚Toppanj be központ”;

- telefonos, információs vonal

- egyéb szolgáltatásaink: megkereső tevékenység, tücsereszolgkltatás.
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A szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében Januárban és novemberben megvalósult
kettő 38 órás konfliktuskezelő tréning, 15-15 fővel. A mediációt továbbra is biztosítjuk ellá
tottainknak.

Az ellátottak nem és korcsoport szerinti megoszlása 2015 -ben

60

5°

40

20

10

-

18 év alatt 18-39 éves 40-59 éves 6064 éves 65-69 éves

Férfi

• Nö

A Szenvedélybetegek közösségi ellátásában, 2015-ben összesen 108 Fő volt ellátásban, ebből
64 Fő férfi és 44 Fő nő. Az életkori megoszlás szerint a férfiaknál a 18-39 éves korosztály (31
Fő), míg a nők esetében a 40-59 (25 fö) éves korosztály képviseltette magát JeLentős számban,
Hatvan év 1le1t a nemek közel azonos számban kértek segítséget a szolgálatnál.

Ellátottak lakóhely szerinti megoszlása

Ellátottak száma

• Kecskemét

tI BalIászö6

El Helvécia

• Kerekegyháza

fl Lajosmizse

Lakitelek

ra Ágasegyhéza

Orgovény

A megállapodással rendelkező 108 tő Jelentős része (94 fő) Kecskeméten él. 4 tő lakóhelye
Lajosmizse, 2 fő Lakiteleken él Illetve 1-1 fő lakik Helvécián, Kerekegyházás, Ágasegyházán és
Orgoványon.

23

31

222 42 1
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III. SzenvedélybeteKek közösséEj ellátása

A közösségi ellátásban célunk azon szenvedélybetegek segítése, akik Saját Lakókörnyezetük

ben élnek, és megfelelő életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, ill. akik nem része

sülnek bentlakásos ellátásban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésbn, és önállóéletvite[űk

fenntartásához segítségre van szükségük. A közösségi gondozás során a szenvedélybetegnek
elsősorban saját lakőkörnyezetében nyújtunk komplex segítséget. A gondozás és segítés arra
irányul, hagy az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különböző csoportok, valamint a

társadalom részéről rendelkezésre álló lehetőségeket Úgy mozgósítsuk, hogy a beteg magatar

tásában és helyzetében kedvező változásokat érjünk el Oly módon, hogy az ember saját nor

máin és céljai» belül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen,

és ássa el családi és társadalmi feladatait. Ennek érdekében segítünk a mindennapi életvitel

lében felrnerülö nehézségek megoldásában, és lehetőség szerint törekszünk meglévő képessé

geinek megtartására, fejlesztésére.

2015-ben összesen 108 fő került az ellátásba. Idén 59 olyan megkeresésünk volt, amikor az

ellátás elkezdődött, de ellátási szerződés nemjött létre.

A szenvedélybetegek hozzátartozói is felismerték a lehetőséget: sokan kérték és fogadták el

intézményünk szolgáltatásait hozzá[artozójuk és saját maguk érdekében. A szenvedélybetegek

családtagjainak szemléletformálása fontos feladatunk, hiszen ők fenntarthatják, és meg is

szüntethetik a dependencia különböző tüneteit.

A közösségi gondozók egyéni esetkezelő munkájában a kecskeméti lakosok esetében az in

tézményünkben történő segítségnyújtás, a kistérség településein élő ellátottak esetében a csa

ládlátogatás volt a jellemző. A Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak közül is igé

nyelték a szolgáltatást. A szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátásában leggyakrabban az

életviteli készségek, őnismereti készségek fejlesztése, a problémakezelés, a munkába állás

segítése, valamint az absztinenciára Való motiváció kialakítása volt a gondazói munka hang-

súlyos része. Továbbra is magas a dizájner drogokat hasznáLó fiatalok és szüleik száma, egyre

gyakrabbanjelenik meg az intravénás droghasználat.

2015-ben ellátottak között az előző években ellátásba vettek száma 45 fő, száj belépök száma

63 tó volt. 2015-ben az éves átlag feladatmutató 44,9 M volt.

.
. Férfl Nő Össz.

FI O Alkohol okozta mentális ás viselkedészavarok 38 19 57
P12 Cannabis és származékai által okozott mentális ás viselkedészava- 3 - 3
rok
Fl3 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és viselkedészavarok - 2 2
F17 Dohányzás okozta mentális és viselkedészavarok I I 2
P19 Többféle drog ás egyéb pszichoaktív anyagok használata által 18 4 22
okozott_mentális_és_viselkedészavarok -_____

Egyéb: Szerencsejáték-Wggőség, kodependencia, hozzátartozók
— _J 4 18 22

Összesen
-________

64 44 108
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Pszichiátriai betegek klubja 9,8 948

Kirándulásokon ingyenesen biztosítottuk a részvételt. A Katona József Színház felajánlá
sának köszönhetően, két alkalommal ingyenesen vehettek részt k]ubtagjaink a színházi
főpróbákon.

Esctmegbeszélés:

Pszichiátdai gondozóval: a rendszeres esetmegbeszélésekre havi egy alkalommM ke
rül sor, ezen túl három esetben került sor esetmegbeszélésre krízisben lévő ellátott
kapcsán.
Hivatásos gondnokokkal három esetben tartottunk esetmegbeszélést.
Gyermekjóléti Központtal és a Családsegítő Szolgálatta] tizennégy esetmegbeszélésre
került sor

Az eilátottak lakóhely szerinti megoszlása

S, Nyárlőrlnc t.6. Tlszakécske 7. Városfölű

•4. Lakitelek

S 8. Fielvécia

Az ellátásban lévők nyolcvan százaléka (61 f5) Kecskeméten, nyolc százaléka (6fö) Kerek

egyházán, három százaléka (2 fő) Lajosmizsén, Tiszakécskén (2 tő) illetve Nyárlőrincen (2

fő) él. Helvécia, Városíbld és Lakitelek vonatkozásában egy-egy tő rendelkezett megállapo

dássaL

Közösségi pszicbiátriai ellátás rendezvényei
rendezvény I alkalom fő/átlag Összes megjelenés

96

Q 1. Kecskemét 2. Kerekeyháza n 3. Lajosmizse

II
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M ellátásból való kikerülés okai

Megszünés oka

10

O 2 I 6 8 10 12

• bentlakásos otthonba költözött m elköltözött elhunyt M közös megegyezéssei

2015-ben 16 fő megállapodása szűnt meg, 10 főnél közös megegyezéssel, 2 fő más városba

költözött, egy fő benilakásos otthonba költözött, 3 ellátott elhunyt.

Az ellátottak betegségtípusonkénti megoszlása

Betegség csoport Fő Nem
Táinogatásnál figyelembe vehető össze- férfi nő

sen
F20.00 Szkizohénia 15 9 6
F20.50 — 4 2 2
F20.60 5 3 2
F20.80 2 I
F20.90 2 O 2
F2 1 HO Szkizotypiás rendellenességek 1 O I
F22.00 Perzisztens delusionalis rendellenességek 2 O 2
F22.80 6 3 3
F23.80 2 O 2
F25.00 Szkizoaffektív zavar mániás típusa I I O
F25.10 Szkizoaffektív rendellenességek 2 O 2
F25.20 6 O 6
F3 1.60 Bipoláris affektív zavar 2 — 1 1
F32.00 — Depressziós epizód — I 0
F32.l0 3 2 I
F 33.00 6 I 5
F33J0 8 1 7
F33.40 I O 1
F41 .00 Egyéb szorongásos rendellenességek I O 1
F41.20 3 O 3
F41.80 3 2
Összesen 76 26 50

10
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A pszichiátriai betegségek, különösen a krónikus pszichiátriai betegségek mindig nagy érzel
mi terhet rónak mind az érintettre, mind a családtagokra. Néha a családtagok nagyobb terhet
viselnek, mint maga a beteg. Gyakran a hozzátartozók. a család Jelenti a betegek számára az
életet, anyagilag és érzelmileg, sőt néha még a legalapvetőbb cselekvések végrehajtásához is a
segítségükre szorul. Á felelősség nagyra nő, és gyakran még a legodaadóbb társ is összerop
aniuiL a súly alatt. A hoz±átartozók igénybevétele élviselhetetlenné válik; hahosszú idő után
már az ő életük is csak a beteg és a betegség körül forog, ök is segítségre szorulnak.
A hozzátartozói betegszenezetek a közösség révén nyújtanak támogatást a betegség elleni
küzdelembe belefáradt, vagy éppen akIé tartó családtagoknak. Több ismeretet szerezhetnek a
kezelésekrő], terápiákról, és magáról a betegségről is, és segítséget kapnak ahhoz, hogyan
adhatják meg a lehető legtöbb támogatást beteg családtagjuknak.
Ezért 2015 februártól havi rendszerességgel segítő csoportot indítottunk pszichotikus betegek
hozzátartozói számára pszichiáter szakorvos és szociális szakember vezetésével.

2015-ben a finanszírozott ellátottak száma 40 föről 41 főre emelkedett.

Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlása

•Nő

Férfi

35

30

31

25

20

15

10

S

D

7

18-39 éves 40-59 éves 60-64 éves 65-69 éves 70-74 éves

2015-ben Összesen 76 Fő volt ellátásban, ebből 50 Fő nő és 26 Fő Férfi. Életkor szerinti meg
oszlásban a középkorosztályhoz (40-59 éves) tartozó női ellátottak száma volt kiemelkedően
magas.
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vedélybeteg ellátás:? Fő). A Férfi ellátottaknál a 18-39 éves korosztályban figyelhető meg a
jelentősebb létszám (9 Fő).

A finanszírozott létszám (40 Fő) kihasználtsága 100 %‚ az engedélyezett létszám (40 Fő) ki
használtsága szintén 100% volt.

II. Pszicliiátriai betezek kőzösséEi ellátása

A közösségi ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben történő gondozása, to
vábbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. A gondozás és segítés arra irányul, hogy
az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különböző csoportok, valamint a társadalom részé
ről rendelkezésre álló lehetőségeket Úgy mozgósitsuk, hogy a beteg magatartásában és helyze
tében kedvező változásokat érjünk el oiy módon, hogy az ember Saját nonnáin és céljain be
lül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen, és lássa el családi
és társadalmi feladatait. Ennek érdekében az ellátásban az aiábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

a.) Problémaelemzés, problémarnegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése,

a változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése, a relapszus megelőzése, prob
Iérnaelemzés, problémamegoídás, krizisinteiwenció.

h.) Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az

önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsola

tos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.
c.) Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett

eltöltésének segítése, szabadidős- és, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerve

ződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyer
mekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a Foglalkoztatási, oktatási, lakhatási

lehetőségek igénybevételéről.

A gondozói munkában a legtöbb feladatot a nagyon alapos adminisztráció mellett a betegek
otthonukban történő meglátogatása jelentette. A krónikus pszichiátriai betegek kompenzált

állapotához elengedhetetlenül szükséges a kezelöotwossal való együttműködés, a gyógyszerek

rendszeres és megfelelő szedése. A gondozók igy’ sokszor jeleztek a háziorvos, ill. pszichiáter
felé, segítették eljutni a beteget a megfelelő ellátáshoz. A gondozók munkájának szintén je
lentas részét tette ki sz életviteli készségek fejlesztése, aprohlémakezelés javítása, a társas
kapcsolatok alakítása.

Kerekegyháza, Lajosmizse és Tiszakécske települések ügyeleti helyiségeket biztosítanak a
Rév munkatársainak, hogy érdeklődő ügyfeleinknek ne kelljen minden esetben Kecskemétre

utazniuk. Az ügyeleti lehetőséget különösen Lajosmizse és Tiszakécske lakói vették igénybe.

A települések elhelyezkedése, a közlekedés korlátozottsága miatt azonban az egyes települé

sekről az ejlátottak nem tudtak, és nem is akartak beutazni sz ügyeleü helyre, az ő esetükben
közösségi gondozóink lakóhelyükön keresték fel, és lakókörnyezeükben látták cl őket.

8
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Lajosmizsén minden héten, keddi napokon tartottunk kihelyezett üayfélfogadást az Egész
ségház ügyfélfogadó helyiségben. Klienseink nagy része a Családsegítő Szolgálat és a Gyer
rnekjóléti Szolgálat családsondozóinak ajánlásával fordult hozzánk segítségért. Túlnyomó
részt alkohol. illetve drogproblémák kapcsán keresték fel ügyeletünket. Tíz esetben a család
gondozók, Illetve már ismert kliensek javaslatára érkezett alkoholproblémával küzdő kliens.
Három esetben pszichiátriai betegség kapcsán fordultak segítségért a terápiás segítőhöz. Ösz
szesen 13 fővel volt megállapodás 2015-ben. Az ellátoni létszám éves átlaga 7,5 fő
Ebben az évben különösen sok üj, ún. „betérő kliens” látogatott el az ügyfélfogadási időben,
információkérés, illetve egyszeri tanácsadás céljából. Segítséget kértek szenvedélybeteg, 11-
letve pszichiátriai beteg hozzátartozóik, ismerőseik ügyeiben. Ennek kapcsán kilenc esetben
nem kötöttünk megállapodást, mert a segítő folyamat egy-két alkalom után nem folytatódott.
Tiszakécskén csütörtöki napokon biztosítottak a terápiás segítőnek helyet az űgyfélfogadásra
a helyi kliensek számára. A tiszakécskei Családsegítő Szolgálattal szoros szakmai kapcsolat
ban van az intézmény, ezért több klienst delegáltak hozzánk a családgondozók. Főként pszi
chiátriai betegséggel és alkoholproblémákkal küzdök keresték fel szolgálatunkat. A drogprob
lémákkal hozzánk fordulókra jellemezte, hogy egy- két konzultáció alkalmával találkoztunk,
főleg információnyújtásra és twácsadásra tartottak igényt. Ezen találkozások során megálla
podás nem született. Az ellátotti létszám éves átlaga 7,2 fő.

A lajosmizsei és tiszakécskei ellátottaknak igény szerint segítséget nyújtottunk az utazásuk
megszervezésében, finanszírozásában, vagy saját gépjárműveinkkel biztositottuk az intéz
ménybe való bejutásukat.

Az ellátottak életkor ús nem szerinti megoszlása

25

20 -.i -

15

Pszichiátriai beteg Pszichiátriai beteg sienvedélybeteg nő Szenvedélybeteg
nő férfi férfi

m 18-39 éves 240-59 éves 60-64 éves .55-69 éves 70-74 éves O 75-81 éves

2015-ben a pszichiátriai ellátottak közül 22 fő nő, 8 fő férfi, szenvedélybeteg ellátottak közül
21 fő nő és 10 fő férfi, mindösszesen 61 fő. Mindkét ellátási formában a női ellátottak felül-
reprezentáltak, különösen a 40-59 éves közép korosztályban (pszichiátriai ellátás: 15 fő, szen
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A nappali ellátásban a működési engedély által engedélyezett férőhelyszám: 40 fő.

Ebből finanszírozott férőhely: 40 férőhely.

2015. Január 1-jén 40 fő, december 31-én 45 Fő megállapodással rendelkező ellátottunk volt.
Ebben az évben összesen 61 ró vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. Az év során 21

esetben kötöttünk Új megállapodást, valamint 16 ellátott gondozását szüntettük meg közös
megegyezéssel.

Az 61 fő ellátottból a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya éves szinten 49 —51 %‚ 3 Fő
esetében azonban mindkét betegség típus fennáll.

Pszichiá(riai beÉeek

2015-ben összesen 30 fő pszichiátriai beteget láttunk el a nappali ellátás keretében (22 nő, 8
férfi). Az igénybevett szolgáltatások jellemzően: az egyéb szolgáltatásokat (mosás, fürdés)

ritkán, gyakrabban vettek részt az ellátottak a szabadidős csoportos foglalkozásokon (klubok),
valamint az egyéni életviteli trniácsadáson, viselkedésterápiai foglakozásokon.

SzenvedélybeteRek

2015-ben 31 Fő szenvedélybeteget részesítettünk ellátásban (21 nö, 10 férfi). A szenvedélybe

tegek ellátásának fő eszköze az addiktológiai konzultációk és pszichoszociáiis tanácsadás. A
csoportos szabadidős tevékenységekre rendkívül kevés az igény, Viszont ebben az évben is
egyre sikeresebben tudtuk klienseinket önsegítő csoportokba irányítani.

Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása

40

30

20

10

O

20 15-ben összesen 61 fővel volt érvényes megállapodás, ebből 29 Fő a Pszichiátriai betegek

nappali ellátásában, 32 Fő pedig a Szenvedélybetegek nappali ellátásában. Területi megoszlás

szerint, a Pszichiátriai betegek nappali ellátásában 23 Fő Kecskeméten, 3 Fő Lajosmizsén, 3 Fő

Tiszakécskén lakott. A Szenvedélybetegek nappali ellátásában 17 Fő Kecskeméten, 10 fö La

josmizsén, 5 Fő Tiszakécskén élt.

Pq,khitriai beteg

S Kecskemét W Lajosmizse UTisiakécske

Senvedélyheteg
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SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK

A Rév tiszta profilú integrált intézmény (szociális alapellátási feladatok integrálásával). Az
integrált intézményben az ellátási formát az eHátottak ellátási szükségletei határozzák meg, a
szükségletek változásával átjárás lehetséges az egyes ellátások között. A motiválatlan szenve
délybetegekkel való foglalkozás gyakran az alacsony küszöbű ellátással kezdődik, majd a
közösségi ellátással folytatódik ás a nappali intézményben fejeződik be. A folyamat másik
irányban is megvalósulhat akkor, ha p1. a nappali intézmény ellátottja munkál kap, az ellátása
a közösségi ellátás keretében Folytatódik. Az ellátási terület településein Kecskemét kivételé
vcl értelemszerűen a közösségi ellátást részesítjük előnyben, mivel az cllátottak nehezebben
váhoztatnak helyet, mint a szolgáltató. Különösen a szenvedélybeceg ellátásra érvényes, hogy
a segítö kontaktok száma többszöröse is lehet az érvényes megállapodások számának, illewe
alacsony küszöbü ellátásban az ellátott lakóhelye indifferens. Az alacsony kűszöbű ellátás
megkereső tevékenysége az ellátási terület minden településére eljut, az egyes települések
ellátottainak száma elsősorban az ellátásba vételi kérelmek számától függ. A Rév az ellátási
igény növekedésével párhuzamosan folyamatosan növelte finanszírozott kapacitását. Ezmek
ellenére a pszichiá(riai közösségi ellátásban kénytelenek voltunk várólistát is bevezetni. A
szenvedélybetegek közösségi ellátásában nincs várólista, az alacsony küszöbű ellátásban pe
dig az ellátást kapacitáshiány miatt nem lehet megtagadni.

I. Pszichiátriai betcEek ős szenvedélvbeteek nappali iiitézménve

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést kötött Kecs
kemét M. I. Város, Lajosmizse és Tiszakécske önkormásiyzata.
Nappali ellátást nyújtó intézményünkben elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai és
szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetőséget a napközheni tartózkodásra, melynek során
módjuk van alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint társas kapcsolatok fenn
tartására, közösségi, szabadidős tevékenységek végzésére, pszicho-szociális tanácsadás
igénybevételére. Az intézményben elsősorban azokat gondozzuk, akiket pszichiálriai és szen
vedélybetegségük miatt - korábban fekvöbeteg-gyógyintézetben kezeltek, vagy rehabilitációs
intézményben gondoztak, illetve azokat, akik a fentebb felsorolt intézményi kezelés megelő
zése miatt erre rászorulnak.
Nappali ellátást nyújtó intézményünk szolgáltatásai különösen

a) tisztálkodási lehetőség biztosítása,
b) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakeHátásokhoz való

hozzájutás segítése,
c) hivatalos ügyek intézésének segítése,
d) munkavégzés lehetőségének szervezése, szabadidős programok szervezése,
e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, addiktológiai konzultáció.
fl egyéni és csoportos pszichoedukáció,
g) speciális önszet-vezödő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
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Táryi feltételek

A Rév Szenvedélybeteg-segitő Szolgálat a Kecskemét Megyei Jogú Város által rendelkezésé

re bocsátott épületben alakította ki az intézményt ahol a kliensek ellátása zajlik.

A különböző helyiségek kialakítása a többféle funkció megfelelő ellátására alkalmas. Így a

többfunkciós csop?rtszoba és a klubszoba mind a csoportos tevékenységek, mind az egyéni

konzultációk számára megfelelő hely. A pihenő szoba, a mosókonyha, zuhanyzó, ill. az előtér,

váró pedig a nappali és az alacsonyküszöbű ellátásban résztvevők ellátásához szükséges felté

teleket biztosítja. A dolgozók Számára kialakított helység az adminisztrációs munkára ad lehe

tőséget, és az imtok megfelelő tárolását teszi lehetővé. Az udvarban elhelyezkedő raktár rész

ben az adományok tárolására is szolgál. Az épület akadályrnentesített, ebben az évben a tisz

tasági festése ismételten megtörtént.

A nappali ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök (sportszerek, játékok, audio-video stb., könyv,

újság) is a kliensek rendelkezésére álltak.

Az alapítvány két Opel Astra és egy Suzuki Vitara személygépkocsit működtet. A Suzuki

Vitara terepjáró gépkocsit a Darányi lgnác terv keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté

si Hivatal támogatásával vásároltuk a tanyás településeken, kűlterületeken lakó ellátottak biz

tonságos ellátása érdekében.

Kecskemét M. J. V. Önkormányzata a 1541/2012 (V. 31.) számú Határozatával az Alapítvány

rendelkezésére bocsátott a Fecske u. 20. sz. alatti ingatlanában összesen 291 négyzetméteres

ingatlanrészt a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működtetésére.

„A” Épület:

„B” Épület

Funkció Mapterület (nm)

Többfunkciós esoportszoba 52
Dolgozói iroda 30
Pihenő szoba (a nappali intézményben 17
szükséges)
Révbe Ettek Klub-szoba 19
Mosókonyha, zuhanyzó 6

Személyzeti, férfi, női WC, pissoire 10

I Előtér, váró, folyosó 39

Funkció Alapterület (nm)

Kiscsoportos terápiás szoba 22

Terápiás szoba 17
Iroda 22

Iroda 14

Kiszolgátóhelyiségek 27
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Révszenvedélybeieg-segitó Szolgálar - - Beszámoló, 2015

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: BKC/001/201 5-21/2015
KIÁLLÍTÓJA: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

A Főplébániai Karhász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata integrált szociális
aiapszolgáltató intézmény.

Személyi feltételek

a./ Alniikaviszonyban foglalkoztatott numkatársak

1. Integrált intézmény vezetője: szociális munkás, rnentálhigiénés lelkigondozó, tanár, teoló
gus

2. Nappali intézmény:
a) Terápiás munkatárs: szociális munkás
b) Terápiás munkatárs: szociálpedagógus

3. Pszichiátriai betegek közösségi elláiása:
a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidőben)
b) Közösségi gondozó: szociális munkás
c) Közösségi gondozó: pszichiátriai ás mentálhigiénés szakápoló

4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása:
a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidőben)
b) Közösségi gondozó: szociális munkás
c) Közösségi gondozó: addiktológiai konzultáns, pedagógus, psiichiátriai szakápoló

5. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása:
a) Közösségi koordinátor: szociális munkás
b) Konzultáns: szociálpedagógus
c) Segítő: szociális munkás (2)
d) Segítő: szociális munkás (felmentéssel)
e) Segítő: szociális gondozó és ápoló
O Segítő: pedagógus, iúságsegítö

b./ Megbízásos Jog viszon yban foglalkoztatott munkatársak

1. Orvos konzultáns: pszichiáwr, addiktológus sLakurvos
2. Klinikai szakpszichológus: klinikai és addiktológiai szakpszichológus
3. Szupervíznr: diplomás snipervíznr

Az intézményben foglalkoztatott munkatársak szakképzettsége és a szakmai létszám egész
évben megfelelt az 1/2000. SzCsM rendelet 2. ás 3. számú Mellékletében foglaltakiak. Szak
képzett munkatársak aránya: 100 %.
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Rév Szenvedélybeteg-segitö SzoIgbt BeszimoI6, 2015

Intézményi adatok

A TÁMOGATOTT FENNTARTÓ NEVE, CÍME:

Főp1ébánia Karkász Alapítvány, 6000 Kecskemét, Plébánia köz I.

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS KELTE. SZÁMA:
2000. május 8., Pk. 6 1009/2000.

Az ALAPÍTVÁNY KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ cÉLKITŰZÉ5E:

a) “A működési területén lévő Önkonnányzatokkal és a Maar Karitásszal, mint a Ma

gyar Katolikus Egyház önálló Jogi személyiséggel rendelkező Országos szervezetével

szorosan együttműködvu, szenvedé’beteg-segítő szolgálatot’ működtet Rév Szenvedély

bereg-segítő Szolgálat néven.
b,) Kiemelkedően közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység. (Alapító Okirat)

Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységét a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
szociális alapellátási intézmény fenntarlásával látja el.

Az INTÉZMÉNY NEVE:

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

SZÉKHELYE:
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Tej/fax: 76/415-466; 30/289-5127
E-mail: revkmet@t-onhine.hu Honlap: www.revkecskemethu

ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: 50062220

Az INTÉZMÉNY SZOCIÁLIS TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSA:

I. SzenVedélybetegek közösségi ellátása (1993. III. tv. 65/A. *)
2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása — alacsony kűszöbű ellátás (u.a.)

3. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappaLi intézménye (1993. III. tv. 65/F. .)
4. Pszichiátriai betegek közösségi elMtása (1Y93. Ill. 65/A. .)

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (a 42/2008. [XI. 14.] EOM-SzMM együttes rende
letben szabályozott ún. „elterelés”)

2. Drogprevenciós tevékenység
3. Kortárs-segítő képzés
4. Kortársképzés
5. Artalomcsökkentő tevékenység (tűesere szolgáltatás)
6. Megkereső tevékenység és utcai szociális munka
7. Ingyenes és anonim Hepatitis és 111V szűrés

ELLÁTÁSI TERÜLET: Kecskemét, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőajos, Fülöphúza, Helvécia,

Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaraes. Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlörinc, Or

govány, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug, VárostNd közigazgatási területe. A rnegkeresö

tevékenység, alacsony küszöbű ellátás, iskolai és iskolán kívüli drogprevenciós tevékenység,

az oktatás és akkreditált, pontszerző képzések kiterjednek Bács-Kskun megye egész területé
re.
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6000 Kecskemét, Pléhánia köz 1.
Tel./fax: 76/415-466; e-mail: revkmet@t-online.hu

Tárgy: Szakmai beszámoló

JAXABSZALLAS KOZSEGI
POLGÁRkEsrERl HIVATAL

Tisztelt Polgamiestcr Asszon Polgaester Ur’

A település önkormányzata és a Főplébániai Karitász Alapítvány között létrejött, szenvedély-

betegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásra, valamint közösségi ellátásokra kötött feladat

ellátási szerződésünk alapján mellékelein a 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolót.

A szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása elnevezésű szociális alapellátásban

látjuk cl a nem kecskeméti kliensek többségét (201 5-ben összesen 200 Fő), ebben az ellátási

formában azonban nem regisztrálbatjuk a személyes adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy

településnél feltüntetett ellátottak számától valójában több főt láttunk el.

Bízom abban, hogy szolgáltaásaink hozzájárultak a település életminöségénekjavulásához.

Tisztelettel köszönti

L( LlL
Kecskemét. 2016. január 16. (Molnár Ferenc)

intézményvezető





11. napirend

Együttműködési megállapodás

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (6000 Kecskemét,
Kölcsey u. 21. képviseli: Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető)

együtt kíván működni Jakabszállás Község Onkormányzatával
(6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. képviseli: Szabó György Róbert
polgármester) a falugondnoki hálózat eredményes működtetése érdekében.

1) A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ennek érdekében

• támogatja a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös
céljait,

• tanácsadással, helyszíni látogatással, pályázatí segítség nyújtásával segíu Új
falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok létrejöttét,

• hozzájárul a szakmai információk gyors terjesztéséhez, folyamatosan
kapcsolatot tart a falugondnokokkal, az önkormányzatokkal, állami
szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, a falugondnoki hálózattal, a
hálózat civil segítőivel, kapcsolatot épít ki az üzleti szektorok felé,

• tanácsadói, szakértői szolgáltatásokat nyújt,
• képzéseket, továbbképzéseket, szakmai találkozókat szervez,
• fórumot biztosít a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek

megvitatására és a kialakított szakmai álláspontot, a közösségi érdeket
kívánja képviselni regionális és országos szinten a döntéshozatalban,

• a falugondnoki települések pályázatait támogatja.

2) Jakabszállás Község Önkormányzata a Falugondnokok Duna-
Tisza Közi Egyesülete pártoló tagjaként az egyesület működéséhez
hozzájárul.

3) A megállapodás szerint a támogatás összege 2016-os és a 2017-es
évekre falugondnoki szolgálatonként 21.000.-Ft/év (Huszonegyezer Ft)
összesen 21.000,-Ft/év, melyet az Egyesület számlájára utal (OTP
11732002-20364300).

Jakabszállás, 2016. február

Csörszné Zelenák Katalin Szabó György Róbert
ügyvezető polgármester

az egyesület képviselője Jakabszállás Község Onkormányzata





Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Községi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
2014. augusztus II-én.

Jelen vannak: Szabó Mihály polgármester,
László György r.zászlós kmb.
Konfár János alpolgármester
Huszár Attila Zsolt térfigyelő rendszer kivitelezője

Tá r2y; TérRgyelő kamerák elhelyezésének egyeztetése, helyszíni bej árás.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014. augusztus 1-jén kelt jelentése alapján a
mai napon a körzeti megbízottal a helyszíni bejárás, illetve a kamerák
helyszíneinek egyeztetése megtörtént. A térfgyelő rendszer központi egysége a
körzeti megbízotti irodában lévő külön álló helyiségben történő elhelyezése
megvalósítható, melyhez a Kecskeméti Rendőrkapitányság hozzájárulását adta.

A körzeti megbízott kérése alapján a jövőben a térfigyelő rendszer bővítése
bűnmegelőzési szempontból bővíthető, illetve megvalósítható.

A kamerák elhelyezése az eredeti pályázat szerint kerül megvalósításra. Újabb
helyszínjelenleg nem kerül kijelölésre.

Ajegyzőkönyvetjelenlévők elolvasás után hh. aláírták.

Kmft.

Szabó Mihály László György,!

Konfar Janos Huszar Attila Zsolt
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A mai napon megjelentem Jakabszáfláson a IGvIB irodában, ahol beszéltem a helyi körzeti
megbízottai, László György r. zászlós úrral. Egyeztettünk a tervezett kamerák telepítési
helyszínéről, mely során elmondta, hogy a tervezett helyszínek szakmai tapasztalata alapján
nem minden esetben szolgálják maradandóan a község közbiztonságát, illetve javaslatot tett
egyéb telepítési helyszínehe. Elmondta továbbá, hogy az ő véleményét a község vezetősége
ebben a kérdésben nem kérte ki, így ajelenlegi helyszínekkel most szembesül először.

Javaslata szerint indokolt lenne kamerákat elhelyezni a Jakabszállási Általános Iskola
bejáratánál, valamint az udvari részénél, ezzel is erősíteni a szülők biztonságérzetét, valamint
megelőzni a kerékpárlopásokat, gépkocsi feltöréseket.

Kamerát javasol elhelyezni a Jókai utcában lévő Községi park elé, mellyel az ott zajló
rendezvényeket, parkoló gépj árműveket lehetne folyamatosan felügyelni.

A megküldött anyagban telepítési helyként megnevezésre került a PetőE Sándor utca, de az
nem derül Ici, hogy ott mely területet szeretnék a technikai eszközzel megvédeni. Ebben az
utcában található az Onkormányzat, a Posta, az Univer ABC, gyógyszertár, melyek megóvása
önmagukért, és a nagyszámú személyi forgalom miatt is indokolt.

László György r. zászlós Úr ugyanakkor nem látja indokoltnak a vasútállomás környékének
kamerával történő ellátását, tekintettel arra, hogy a vonal nem működik, Így ott kiemelt
személy és gépjárműforgalom sincs.

Fentiek alapján mindenképpen javaslom a kamerák esetleges helyének pontosítása, vagy
j2bh helyek kijelölése érdekében egy helyszíni bejárás megtartását, a helyi körzeti
megbízott bevonásával!

Szemrevételeztem a KMB irodát, melynek egy belső helyisége alkalmas lehet arra, hogy ott a
rögzítő szervergép elhelyezésre kerüljön. Ez a helyiség közvetlenül az irodából nyílik,
zárható, ráccsal biztosított ajtóval ellátva, ablaka nincs. Arra vonatkozóan, hogy a szerver
esetleges hűtési igénye ebben a helyiségben megoldott-e, szakember mdna nyilatkozni.

Szintén hozzáértő szakember tud nyilatkozni azzal kapcsolatosan is, hogy a felszerelésre
kerülő kamerák, maga a rendszer a technikai előírásoknak megfelel-e.

PlhféYGabörr. alezredes
osztályvezető L



KECSKEMÉTI REND ŐRK4PITÁNYSÁG
Közrendvédelmi Osztály

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Tel.:76/484-684 BM: 33/34-33 Fax:76/513-371 BM: 33/36-77

E — mail: pinterga@bacs.police.hu

Jeleutés

Kecskemét. 2014. augusztus 01.

«Iv. szám: 1583-4/2014

o Be’ső net

12 ‘neltterI€tekre

Szám: 409/2014

Jelentem, hogy a Jakabszállás Község polgármestere, Szabó Mihály polgármester Úr, Írásban
fordult a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vezetője felé azzal a kéréssel, hogy a rendőrség
részéről történjen állásfoglalás azzal kapcsoIatosa, hogy a község területén ldhelyezésre
kerülő kamerák helyszínei, azok darabszáma, technikai előírásai megfelelőek-e, valamint a
rögzítő szervergép a helyi rendőrősön elhelyezhető-e? A megkeresés szerint 13 dli Ex, és 3.
db rendszámfelismerő kamera telepítését tervezik.

Kamerák elhelyezése Jakabszállás területén:

-

El

/

-
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Vállalkozó a 6.2. pontban foglalt szolgáltatás 11.1. pontban megállapított díjáról kiállított
számlához nem csatolja a munka elvégzését igazoló dokumentációt. A kötbér mértéke az
aktuális számla összegének 100 %-a.

12.1.2. A kötbér érvényesítésének módja: Vállalkozó az esedékes számla nettó végösszegét a
kötbér nettó összegével köteles csökkenteni

12.2. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamat
felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi
kamat összegét Vállalkozó önálló számla kiáílitásával érvényesíti.

13. Szerződés megszűnése:

13.1. A felek a szerződést közös megegyezéssel, illetve egyoldalúan (a másik félhez intézett
írásbeli nyilatkozattal) 30 napos felmondási idővel megszűntethetik. Megrendelő a megszűnés
előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét köteles megfizetni.

13.2. Jelen szerződés megszüntetése nem érinti a szerződés 8.2. pontjában foglalt titoktartási
kötelezettséget. valamint az esetlegesen abból eredő vállalkozói kötbédgényt.

13.3. Rendkívüli felmondási ok Megrendelö részéről, ha Vállalkozó az ismételt írásbeli
felszólítás ellenére sem végzi el a 6. pontban meghatározott feladatokat.

13.4. Rendkívüli felmondási ok Vállalkozó részéről, ha Megrendelő a 11.1. pontban
meghatározott díjat ismételt felszólítás ellenére, továbbá személyes egyeztetés.
jegyzőkönyvezés után sem fizeti meg.

14. Záró rendelkezések

14.1. A szerződés teljesítése során feleket fokozott együttműködési kötelezettség terheli, és
haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan tényről, vagy körülményről, amely
a szerződés teljesítését, különösen a térfigyelö rendszer működését akadályozza. illetve
veszélyezteti.

14.2. M esetleges vitás kérdéseket felek kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve
rendezni. és amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy annak eldöntésére a Megrendelő
székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.3. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Magyarország Polgári
Törvénykönyvéröl szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó előírásait kell értelemszerűen
ajkalmazni.

A fenti rendszer-felügyeleti szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt.: Jakabszállás, 2016. január 19.

.....

SzaboGyorgyRobert rdwlflIÁL
A

Jakabszallas Kozseg Onkormany t- e WBS naht9WN0
Acz 139630272-03

CgJ.: 03-09-114197 ®



11. Díjtáblázat, számlázási és fizetési feltételek

11.1. Díjtáblázat

Ajelen szerződésben megállapított díjszabás 28 db térflgyelö kamera, 3 db rendszámfelismerő
kamera. I db rack szekrényben elhelyezett I db központi rögzítő és 1 db rendszámfelismerő
szerverek, illetve 1 db rendőrségi, vagy közterület-felügyelői munkaállomás viszonylatában
került megállapításra.
Bármely mennyiségi változás a díjak megváltoztatását vonja maga után, amelyet a felek
közösen határoznak meg és jelen szerződés módosítása során rögzítenek. A díjak egy naptári
évre eső hiánytalan teljesítése esetén a Vállalkozó minden évzárás alkalmával I db fix állású -

a jelenlegi eszközökkel megegyező — kamerával és hálózati eszközeivel bővíti Megrendelő
térfigyelő rendszerét, ahol az állandó áramvételezés és esetleges engedélyezés költségeit
Megrendelő viseli.
Havidíj (6.1 pontban foglalt szolgáltatás díja): nettó 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint összeg
+ hatályos AFA. Negyedéves díj (6.2 pontban foglalt szolgáltatás díja): nettó 17.000 Ft, azaz
tizenhétezer forint összeg + hatályos AFA.

11.2. Megrendelő a 11.1. pontban meghatározott díjakon túl nem fizet kiszállási költséget és
mérnöki óradíjat, kivéve a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 pontokban meghatározott, Vállalkozót
felelősséggel nem terhelő esetekben.

11.3. Megrendelő a 11.1 pontban meghatározott díjakat tárgyhónap 10. napjáig számla
ellenében Vállalkozónak átutalással fizeti meg.

11.4. A 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 pontokban meghatározott — Vállalkozót felelősséggel nem
terhelő esetekben — Vállalkozó jogosult a munka elvégzésével összemggésben felmerült összes
költségét jelen szerződés Megrendelő felé érvényesíteni.

11 .5. Vállalkozó jogosult Megrendelő felé érvényesíteni a nem garanciális és nem általa
beépített elemek cseréjéből eredő anyag költségét.

11.6. A 11.1 pontokban meghatározott díjak változása:

11.6.1. Kamerák és/vagy központok számának növekedése esetén szerződö felek jelen
szerződést kiegészítő mellékletben rögzítik a 11.1 pontban meghatározott szolgáltatási díjak
nettó összegét.

11.6.2. Vállalkozó jogosult az évfordulót követően az infláció mértékét meg nem haladó
díjemelés kezdeményezésre. Ezen tárgykörbeli tárgyalási igényét írásban köteles bejelenteni
Megrendelőnek.

11.7. Garancia időtartamának kiterjesztése: Megrendelő lejárati idő letelte előtt igényelheti a
térfigyelő rendszerre vonatkozó nagy értékű eszközökre vonatkozó garancia időtartamának
kiterjesztését, amelynek feltételeit szerződő felek külön szerződésbe foglalják.

11 .8. Garanciális elemek tekintetében az építési napló bejegyzései irányadóak.

12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

12.1. Megrendelő jogosult kötbér érvényesítésére, ha:

12.1 .1. Vállalkozó nem a 7.3. és 7.4 pontok szerint jár el, és a kijelölt kapcsolattartók
egyeztetése nem jár eredméiwyel. Kötbér mértéke a jogosnak ítélt mulasztásonként a 11.1.
pontban kategóriánként — havi, negyedéves bontásban — meghatározott összeg 5%-a,
maximuma ugyanezen kategóriára meghatározott összeg kétszerese.



8.5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésének és
folyamatos üzemeltetésének feltételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelő keretek között
biztosítja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer működtetését az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelenti, továbbá a térűgyelő rendszer által feldolgozott valamennyi adatot a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, illetőleg a vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

8.6. Megrendelő köteles a helyszíni munkavégzés esetén Vállalkozó bejelentését követően
visszaigazolni a munkálatok megkezdésének lehetőségét, illetve annak elutasítását.

9. Vállalkozó felelőssége
9.1. A Válla]kozót nem terheli felelősség a kamerával megfigyelt területeken bekövetkező
esetleges károkért, cselekményekért.
9.2. A Vállalkozót nem terheli felelősség az olyan működési zavarokért, amelyek nem a
6.1.1 és a 6.1.2 pontokban meghatározottak szerint kerülnek bejelentésre.
9.3. Vállalkozót nem terheli felelősség olyan üzemzavarok miatt, amely a helyi rendszer
elemeinek állandó áramellátásának kimaradásából adódik.
9.4. Vállalkozó nem felel a rendszer elemeinek szándékos rongálása. illetve egyéb
szándékos eselekmények során bekövetkezett hibáiért.
9.5. Nem terheli Vállalkozót felelősség abban az esetben, ha a rendszer által állandóan
használt mikrohullámú flekvenciát kívülálló harmadik fél szándékosaii és tartósan zavarja.
9.6. Vállalkozó nem felel az elemi csapásból bekövetkezö károkért.
9.7. Vállalkozó nem felel a rendszer nem rendeltetésszerű használatából eredő -különös
tekintettel a rosszindulatú szoflverek (vírusok. kémprogramok,robotok ...stb.) által okozott
károkért.

9.8. Vállalkozó adatkezelést nem végez, saját belső szabályzatában megtiltja
munkatársainak a személyes adatokboz való hozzáférést. A térűgyelés során feldolgozott
adatokra vonatkozó adawédelmi Qog)szabályok megsértéséből eredő teljes felelősséget
Megrendelő viseli.

9.9. Vállalkozó a 6.1.1, 6.1.2. pontokban meghatározott módokon történt bejelentéstől az
üzemzavar elháritásának végéig felel az adatrögzítés folyamatosságáért, de az üzembiztonság
érdekében, a üzemzavar elhárítása során Vállalkozó jogosult a szükséges mértékig és időre az
adatrögzítést szüneteltetni.

10. Megrendelő felelőssége

10.1. Megrendelőt nem terheli felelősség mindazon események tekintetében, ame]yek az
előírt módon kerültek bejelentésre, és Vállalkozó nem a 7.3. 7.4 és 7.5 pont szerint jár el.

10.2. Megrendelő felel mindazon üzemeltetési kimaradásokért, amelyeket nem az 6.1.1 és az
6.1.2 pont szerint jelent be.
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7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.1. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult, a vállalkozó az igénybe vett
alvállalkozóért Úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna

7.2. Vállalkozó üzembe helyezi és üzemelteti a 6.1.2 pontban specifikált intemetes
ügyfélkapu rendszert, mely Megrendelő számára biztosítja:

7.2.1. az események bejelentését,

7.2.2. a bejelentett esemény kapcsán Vállalkozó munkafázisainak nyomon követését.

7.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.1.1 és 6.1.2 pontokban specifikált
bejelentéseket fogadja és munkalap nyitásával regisztrálja, a munkát 24 órán belül megkezdi
távoli eléréssel és a tőle elvárható legrövidebb időn belül elvégzi.

7.4. Vállalkozó jogosult akadály bejelentésre, ha:

7.4.1. az 5.2 pontban meghatározott kapcsolat hibája miatt munkáját nem tudja elvégezni,

7.4.2. helyszíni munkálatok szükségesek, de az 5.1 pontban meghatározott külső tényezők
fennállnak éslvagy a 8.4 pont feltételei nem adottak.

7.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a helyszínen történő munkavégzés
megkezdése előtt legalább 2 óra időtartammal, a negyedéves karbantartás tekintetében 2 nappal
korábban Megrendelő képviselőjét értesíti, az ő személyes jelenlétében vagy szóbeli
engedélyével kezdi meg a munkálatokat, amennyiben ezt elmulasztja, a munkavégzéssel
okozott esetleges károkért Megrendelő és harmadik személy irányában teljes kárfelelősséggel
tartozik.
7.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzéssel okozott esetleges
károkért Megrendelő és harmadik személy irányában teljes kárfelelösséggel tartozik.
8. Megrendelő kötelezettségei
8.1. Megrendelő a Vállalkozó előzetes hozzájárulása és írásos engedélye nélkül nem jogosult
kívülálló, harmadik személyt bevonni a rendszer üzemeltetésébe, javításába.

8.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazott technikai és technológiai
megoldásokat üzleti titokként kezeli, kívülálló harmadik személynek semmilyen információt
nem ad ki. Amennyiben Megrendelő ezt megszegi, Úgy tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a
Btk. 41 8.-ban meghatározott tényállás miatt büntetőeljárást kezdeményezhet.

8.3. Megrendelő a teljes rendszert kizárólag a Vállalkozó képviselőjének jelenlétében
jogosult kívülálló harmadik személynek bemutatni, jelen szerződés 8.2 pontjának figyelembe
vétele mellett.

8.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés helyét a szerelési-javítási
munka elvégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a feladatok
elvégzéséhez térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére az elektromos áramellátást és az
Internet hozzáférési lehetőséget. Amennyiben a munka elvégzéséhez emelőkosaras autó
szükséges annak, és a működtetéshez szükséges személyzetnek a biztosítása külön
megállapodás tárgyát képezi.



5. Rendszerfelügyelet körülményei

5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó az ü.zemeltetés során a kültéri
munkálatokat felfiiggesztheti mindaddig, amíg a külső hőmérséklet a +5°C-t nem haladja meg,
vagy ha tartósan csapadékos, nedves időjárási körülmények uralkodnak, vagy ha a külső
időjárási körülmények a munkavédelmi szabályzat betartása mellett nem teszik lehetővé a
balesetmentes munkavégzést, azonban Vállalkozó köteles az átlag megóvásra tekintettel a
lehető legkorábbi időpontban a munkálatokat Megrendelő igényei szerint elvégezni.

5.2. Megrendelő intemetes kapcsolaton keresztül védett távoli hozzáférést biztosít
Vállalkozó részére a térflgyelő rendszeréhez, tekintettel Jelen szerződés 9.8 pontjában
előírtakra.

6. Rendszer-felügyelet tartalma

6.]. Folvarnwosan végzet! evékenvsé%ek:

6.1.1. Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 7:30-16:00 között a 06-30/420-9000
telefonszámon, amely adatokat az ügyfélkapu rendszerben munkatársunk naplózza.

6.1.2. Intemetes ügyfélkapu szolgáltatás: Az ügyfélkapun munkanapokon 7:30-16:00 közötti
időtartamon kívül bejelentett események a következő munkanap 7:30-kor történő bejelentésnek
minősülnek. Itt kerülnek naplózásra mindazon események, amelyek a térflgyelő rendszer
karbantartásával kapcsolatosak.

6.1.3. Távolról végzett karbantartás és hibaelhárítás: Megrendelő által biztosított intemetes
kapcsolaton keresztül, Jelen szerződés 5.2 pontja alapján.

6.1.4. Helyszínen végzett karbantartás és hibaelhárítás: Csak és kizárólag abban az esetben, ha
a távoli eléréssel a karbantartás és/vagy a hibaelhárítás nem elvégezhető. A helyszínen elvégzett
munkálatok igazolása a kapcsolattartó által aláírt teljesítési igazolással történik.

6.1.5. Megrendelő kapcsolattartója a Munka elvégzésének igazolását csak indokolt esetben
tagadhatja meg, Így különösen ha a hiba javítása nem teljes körű, vagy nem megfelelő. Ezen
esetek rendezésére a 14.2 pontban foglaltak irányadók.

6.2. Negvedévente végzett íevékenvséek

6.2.1. Rendszerelemek teljes körű áwizsgálása: A kamerák, az átviteli eszközök és a központ
teljes körű hardveres és szoRveres ellenőrzése és paraméterezése.

6.2.2. Tisztítás: A kamerák burkolatának speciális vegyszerrel történő tisztítása. A központi
számítógép belső tisztítása.

6.2.3. Terheléses rendszerteszt: A napi működést meghaladó, de a rendszert nem veszélyeztető
mértékű terheléses teszt.

6.3. Verziókövetés

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó, a szerződés fennállásának időtartama alatt a
fejlesztett központi vezérlőszohvert, annak esetleges hissítéseit, javitásait Megrendelő részére
térítésmentesen telepíti és betanítja annak használatát, kezelését. Nem tartozik e pont hatálya
alá a Vállalkozó által időközben kifejlesztett modulok esetleges telepítése, illetőleg a
szohverltissítést meghaladó alrendszerek, alprogramok telepítése és üzembe helyezése, erre
Vállalkozó kizárólag külön szerződés alapján, az abban meghatározott feltételekkel és díj
fizetése ellenében köteles.



Jakabszállás Község Önkormányzata
székhely; 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
adószám: 15736338-2-03
képviseli: Szabó György Róbert polgármester
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

a WBS Rendszerház Kft.
székhely: 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.
cégjegyzékszám: 03-09-114197,
adószám: 13 863027-2-03,
bank: OTP BANK Zrt, Bajai Fiók,
számlaszám: 11732033-20054537
képviseli: Nagy Norbert ügyvezető,
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között,

az alulírott helyen, és időben, a következő feltételek mellett:

I. Preambulum:
Jakabszállás Község CE minősített eszközökből felépített közterületi térfigyelő rendszere akkor
tudja teljesíteni a tőle elvárható üinkcionalitást és magas fokú rendelkezésre állást, ha a
folyamatos karbantartásra és az esetlegesen elöforduló, garanciális kötelezettségen túli hibák
elhárítására — továbbiakban rendszer-felügyelet — a rendszert kivitelező WBS Rendszerház Kit
megbízást kap. Igy biztosítható Megrendelő alapvető érdeke, a térfigyelő rendszer
üzembiztonságának megteremtése.

2. Szerződés tárgya

Jakabszállás Község közterületi térfigyelő rendszerének rendszer-felügyelete a 6. pontban
meghatározott tartalommal.

3. Szerződés hatálya

Szerződés kezdő napja: 2016. január hó 01., időtartama határozatlan

4. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

Szabó György Róbert

polgarmesterjakabszallas.hu

Szigetvári Tamás

uzemeltetes®terűgyeles.hu +36 30/420-9000
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amely létrejön egyrészről

másrészről



2016. november 11.. vav november 18. (péntek) faluwvűlés

Közmeghallgatás.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának % éves helyzetéről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi koncepciójának megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. december 12. hétfő

Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Tájékoztató a 2017. évre tervezett fejlesztési felújítási, valamint karbantartási munkákról.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

A testületi ülések minden hónap utolsó hétfőjén kerüLnek megtartásra. A tervezett napirendi
pontok az elmúlt év gyakorlatához képest bővüLni fognak.
Fontosabb és halaszthatatlan döntések meghozatala érdekében rendkívüli ülés összehívására
kerül sor.

Jakabszallas, 2016 januar II u1 2—
- abó György Róbert

i polgármester

Ó



Előadó: Domján Gergely Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

A talajterhelési díjról rendelet alkotás.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. július

Nyári szünet.

2016. auausztus 29. hétfő

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. szeptember 26. hétfő (közmephallEatás)

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /201 5.( ) önkormányzati
rendelete a szociális rászorultságtól rnggő pénzbeli és természetbeni eflátásokról szóló
9/2003. (IX. 09.) rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes fójegyző.

„Jakabszállás Községért” kitüntető Cím odaítélése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

„Virágos kert, gondozott utca” cím odaítélése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. október 24. hétfő

Helyi adórendeletek áttekintése, a szükséges módosítások jóváhagyása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Nem kötelező, hanem jánlott jelleggel a háromnegyed éves tájékoztató és költségvetési
koncepció (a polgármester előterjesztésében) megtárgyalása, határozat a költségvetés-készítés
további feladatairól.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes fójegyző.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
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2016. március 21. hétfő

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

A helyi közbiztonsági helyzet értékelése, feladatok. A Körzeti Megbízott munkájáról szóló
tájékoztató elfogadása.
Előadó: László György körzeti megbízott.

Községi beruházások heLyzetéről tájékoztató. (Ivóvízminőség-javító program, „Jakabszállás
Község szennyvizelvezetése és tisztítása szennywízcsatoma hálózat és szennyvíztisztító telep
létesítésével” című projektről tájékoztató.)
Előadó: Zetkó Imre projektmenedzser, Nagy Tamás projektmenedzser.

Új gazdasági program előkészítése, a korábbi gazdasági programok irányvonalainak
áttekintése, szükség szerint módosítása, az Új gazdasági program elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8/2003. (IX.9.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. április 25. hétfő

A védőnő munkájáról tájékoztató.
Előadó: Vandlikné Ficsór Renáta.

Zárszámadási rendelet elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. május 30. hétfő (közmeEhallEatás)

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö.

„Jakabszállás Község Jó taiiulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. június 27. hétfő

A Falugazdász munkájáról tájékoztató.
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Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével Együttműködési megállapodás megkötése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Főplébánia Karitasz alapítvány (6000 Kecskemét. Plébánia köz 1.) 2015. évi beszámolója.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

A kialakult migránshely2ettel kapcsolatos állásfoglalás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Kerékpárút pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Ivóvíz hálózat bővítéssel kapcsolatos döntéshozatal.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Új irattár kialakítására árajánlat elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

Daiiics Ágostonné parkolási ügye.

Tálaló konyhával kapcsolatos tájékoztatás.

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

2016. február 29. hétfő

Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének
elfogadása. (Á költségvetési rendeletet legkésőbb 2015. március 15-ig kell effogadni.)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Élelmezést nyújtó intézmények térítési díjának felülvizsgálata.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Önkormányzati rendeletalkotás a bérlakásokról.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kiadásaihoz történő
hozzájárulás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
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2016. január 04. hétfő

Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítéséről.

Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 12/20 15. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

2016. február 8. hétfő

Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének
betetjesztése, elfogadása.

Előadó: Gáspámé Kovács Ildikó számviteli ügyintéző.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /20 16. ( ) önkormányzati
rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X.l.) rendelet módosításáról.
Jakabszállás Településszerkezeti tervének módosítása.

Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyző.

Helyi építési szabályzat módosítása a piac helyének meghatározása érdekében.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

A nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés megkötéséről döntés.

Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Rendelet alkotás Jakabszállás Község közterületi térűgyelő rendszerérőL.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

Telek megvásázlással és megosztással kapcsolatos feladatokban döntéshozatal. (Borela)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Beépítésre száiit 104 telek szántó művelési ág alóli kivonási és belterületbe vonási eljárása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás Község Önkormányzata piaci alapon működő bérlakás és egyéb építmények
bérleti dijának megállapítása.

Előadó; Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi munkaten’ének elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

WBS Rendszerház KR-vel (6500 Baja, Neumann J. u. l/A.) rendszer-felügyeleti szerződés
megtárgyalása.

Előadó: Szabó György Róbert polgármester.
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Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2016. évi

MUNKATERVE

Képviselő-testületi ülések idöpontjai
2016-ban

1. 2016.január4. hétfő
2. 2016. február 8. hétfő
3. 2016. február29. hétfő
4. 2016. március 21. hétfő
5. 2016. április 25. hétfő
6. 2016. május 30. hétfő (közmeghallgatás)
7. 20l6.június 27. hétfő
8. 2016. július nyári szünet
9. 2016. augusztus 29. hétfő
10. 2016. szeptember 26. hétfő (közmeghallgatás)
11.2016. október24. hétfő
12. 2016. november 11., vagy november 18. (péntek) falugyülés
13. 2016. november28. hétfő
14. 2016. december 12. hétfő

A polgármester előre tervezett szabadságai:
2016. május 2-3-4.
2016. július 1-tőljúlius 10-ig.
2016. július 27-től augusztus 5-ig.
2016. december 27-31-ig.

Jegyző tervezett szabadságai:
2016. április 4-25-ig.
2016. augusztus 8-15-ig.

or,h.

Jakabszallas, 2016 januar 11 (Ó
\. “Szó György Róbert

polgármester
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Lakbéremelés tervezet 2016. március 1-jétől

2016. évre

S. ktŰtit:itWL

Megnevezés 2015. évi dijtétel A (‘ )
Összkomfortos lakás Ft/m2/hó 330,00 Ft 330,00 Ft 1o,oo Ft

Komfortos lakás Ft/mZ/hó 279,00 Ft 300,00 Ft 310,00 Ft

Félkomfortos lakás Ft/m2/hó 215,00 Ft 236,00 Ft 247,00 Ft

Komfort nélküli lakás Ft/m2/hó 107,00 Ft 118,00 Ft 123,00 Ft

Megnevezés 2015. évi dijtétel B

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

(27V0 ÁFA-t tartalmazza) Ft/m2/hó 273,00 Ft 350,00 Ft 315,00 Ft

Os sz es ítés:

Lakcim 2015. évi A B

(Ft) tervezett (Ft) tervezett(Ft)

- Ft

Jakabszállás, Ady E. u. 3/a 10 602,00 Ft 11 400,00 Ft 11 780,00 Ft

Jakabszállás, Ady E. u. 3/b 20 478,00 Ft 24 703,00 Ft 24 080,70 Ft

Jakabszállás, Ady E. u. 3/c 19 920,00 Ft 24 043,00 Ft 23 420,70 Ft

Jakabszállás, Ady E. u. 3/d 13 950,00 Ft 16 500,00 Ft 16 500,00 Ft

Jakabszállás, Jókai u. 1. - Ft - Ft - Ft

Jakabszállás, Jókai u. 2. 58 309,00 Ft 70 310,54 Ft 68 575,65 Ft

Jakabszállás, Jókai u. 5. 26 481,00 Ft 31 734,00 Ft 31 200,60 Ft

Jakabszállás, Petőfi S. u. 15. 34 563,00 Ft 41 534,60 Ft 40 690,05 Ft

Jakabszállás, Petöfi S. u. 16. 22 359,00 Ft 23 826,00 Ft 26 295,75 Ft

Jakabszállás IV.ker.13. - Ft - Ft - Ft
- Ft

összesen 220 612,00 Ft 244 051,00 Ft 242 543,00 Ft

Éves 2 647 344,00 Ft 2 928 612,00 Ft 2 910 516,00 Ft

12016. évi várható bevétel: I I 2 881 734,00 Ft I 2 866 654,00 Ft I

Jakabszállás,2ol6január 14.



Jakabszállás Község Polgármestere
-Belterületbe vonás ingatlan nilvántartási átvezetése: 6600.-FUhrsz = 686.400-Ft (Ebből
Borelára eső rész: 198.000.-Ft)
- Földmérői munkadíj: Telekösszevonás Borelát terheli: 952.000.-Ft
- Belterületbe csato]ás: 1.110.200.-Ft (melyből levonandó a Borela része: 198000.-Ft)

Összesen: Önkormányzatot terheli: 2.118.470.-Ft+912.200.-Ft = 3.030.670.-Ft

Borela Bt-t terheli: 952.000.-Ft+198.000.-Ft= 1.150.000.-Ft + a rendezési terv módosítás
költsége

A fentiek ismeretében kérem, hogy a megvitatást követően döntsön a képviselő-testület a
tárgyra vonatkozóan.

Határozati lavaslat

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
hatályos rendezési ten’en Lf-2 (falusias) lakóövezetbe tartozó 104 db telekre vonatkozóan -

mely jelenleg szántó művelési ágú — kérelmezi az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál a
termőfNd végleges eltérő hasznosítását.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a telkeket
belterületi építési telekként kívánja hasznosítani és négy éven belül erre a célra Fogja
felhasználni.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg az ingatlan
nyilvántartási hatóságnál kérelmezi az L pontban szereplő 104 db telek és a hozzá tartozó
önkormányzati közutak belterületbe vonását.

4. Jakabszállás Kö2ség Önkormányzata Képviselő-testülete az előző pontokban meghatározott
célokra biztosítja a 2016. évi költségvetésében a szükséges fedezetet.

5. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felhatalmazza Szabó György
Róbert polgármestert, hogy az elöző pontokban meghatározott célok eléréséhez szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gábomé jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

Jakabszállás, 2015. január 23.
i5UV

: György Róbert
‚lgarmester

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
‘76/581-800 Fax: 761581-802, + 36209392398

polgarmesier@jakabszalias.hu



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. Február 8-aj ülésére

7. napirendi pontjához

Tárwv: beépítésre szánt 104 teLek szántó müvelési ág alóli kivonási és beíterületbe vonási
eljárása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az mindannyiunk előtt ismert. a Deák Ferenc utca mögötti részen a korábbi években
kialakításra került egy 104 telekből álló beépítésre szánt terület. Ezek a telkek szántó
művelési ágban maradtak, mivel a kivonási eljárás több milliós költséget jelentett volna az
önkormányzat számára, és az akkori állapot szerint a vevönek ebből a helyzetből nem
származott hátránya. A jogszabályi változások következtében azonban. a termőfőIdről szóló
törvény értelmében a szántó művelési ágú terület adás-vételi eljárásához kittiggesztési és
engedélyezési eljárás kapcsolódik, mely kb. Fél évet vesz igénybe. Tekintettel arra, hagy a
telkek iránti vásárlási igény élénkülőben van, de a vevőket elriasztja a Fenti helyzet,
tárgyalásokat Folytattunk az illetékes szakemberekkel (ügyvédnő, településtetwező, fZildmérő),
hogy miLyen eljárás és költség árán lehetne az önkormányzat telkeit mielőbb piacképessé
tenni.

A szüksézes lépések a következők:

I. A fóldhivatali eljárás költsége akkor a legkevesebb, ha egy eljárás keretén belül történjk az
összes hrsz. belterületbe vonása és a művelés alóli kivonás is.

2. Az eljárás eljndításához a töldmérővel készíttetni kell egy belterületbe vonási vázrajzot,
melyet záradékoltatni kell, majd be kell nyújtani a termőföld végleges eltérő célú hasznositása
iránti kérelmet a fóldhivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a terület felhasználási célt
tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a település szerkezeti terv kivonatát. A
kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat 4 éven belül a kérelemben megjelölt
célra használja Fel a területet. Az eljáráshoz talajvédelmi szakvélemény is szükséges, amelyet
azonban 2011. július 1. dátummal elkészített a szakértő és öt évig, vagyis 2016. július 1-jéig
érvényes.

3. A belterületbe vonási eljárás lebonyolítása kb 2-3 hónap. Ezt követően az ingatlan
nyilvántartási átvezetés megtörténik és utána indulhatnak el a telekösszevonások azokra az
ingatlanokra, amelyeket a Borela Bt. meg kíván venni.

Előzetesen kalkulált költsé2ek:

A belterületbe vonás eljárási díja az első 25 hisz. után 98.000.-Ft, a további hrsz-ek után
I 000.-Ftihrsz.

- Földvédelmi járulék összege: 2.505.570.-Ft (Ebből: Borelára eső rész: 387.100.-Ft)
6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.

76/58-8O0 Fax: 76/581-802, + 36209392398
polgarmesterjakabsza1tas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere





Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. február 8-ai ülésére
6. napirendi pontjához

Tárgy: Terület értékesítésével kapcsolatos feladatokban döntéshozatal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borela Bt. képviselőivel történt egyeztetés és a Vételi ajánlatuk figyelembe vételével az
alábbi határozati javaslatot teszem.

Határozati lavaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában
lévő jakabszállási 0152/400-tól 0152/417. hrsz-ig, a 0152/419. hrsz-tól 0152/420. hisz-ig, és a
0152/423-tól 0152/430. hisz-ig terjedő ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

- a vételár nem lehet kevesebb 26.500.000.-Ft+Áfa összegnél, (Nettó Huszonbatmillió
ötszázezer forint)
- a területnek az ajánlatot tevő Borela Bt. által elvást helyzetbe való hozás költségeit a Borela
Bt. viseli, ezek a költségek: termőmld alóli végleges eltérő hasznosítás költsége, belterületbe
vonás költsége, helyi építési szabályzat módosításának költsége.
E költségek összesen: : 952.000.-Ft+198.000.-Ft+300.000.-Ft= 1.450.000.-Ft

A felmerülő költséget a Borela Bt. biztosítékként az önkormányzat költségvetési számlájára
befizeti, és azt a vételi szándékától való eláflás esetén sem jogosult vissza kérni.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy Dr. Drozdik
Cecília ügyvéd közreműködésével az Önkormányzat nevében a Borela Bt. képviselőivel
kössön megállapodást a Fenti tartalommal.

\ j: Szá1ó György Róbert
7polgármester

Jakabszál]ás Község Polgármestere

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azormal

Jakabszállás, 2016. február 2.

‘kkua1’
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor ufl.

76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398
pclgarmester(gjakabszaltas.hu



6.

A közterületi tér%gyelő rendszer működésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

7.

E rendele; a kihirdetését követő napon lép hatályba. ö.
A

Szabó György Róbert (‘ \Reedűs Gábomé
ri ..polgarmester
*

‚cimzetes fojegyzo

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata 3/2016. (11.23.) önkormányzati rendelete a
közterületi térűgyelő rendszerről

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény I. (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következöket rendeli cl.

Jakabszállás Község Önkormányzaa (a továbbiakban: Önkormányzat) Jakabszállás község
közigazgatási területén közterületi térflgyelö rendszert müködtet.

2.*

A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése. ajogsértések visszaszorítása és bűnmegelőzés,
b) a rendőrség munkájának segítése,
c) a közterületek általános rendjének biztosítása,
d) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete,
e) a településen élők és dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése.

(1) A közterületi térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(2) A közterületi képfelvevők elhelyezkedését a rendelet melléklete tartalmazza.

4.

(1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeletetésével és kezelésével a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közterület-felügyelőt bízza meg.
(2) A 2. @-ban meghatározott célok elérése érdekében az Onkormányzat az illetékes
rendörkapitánysággal — a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján —

együttműködési megállapodást jogosult kötni.

5. *

(1) A közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló
és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletröl szóló
1999. évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Ktüv.), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint e törvények rendelkezései
alapján j egyzői utasítással kiadott adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jogosufl.

(2) A közterületi térfigyelö rendszer által rögzített felvételek tárolásának idejére a Ktt’tv. 8. -

ban foglaltak az irányadóak.





A
da

tt
ov

áb
bí

tá
si

ny
il

vá
nt

ar
tá

s

m
el

lé
kl

et

S
or

sz
ám

Á
ta

dá
s

dá
tu

m
a

Á
ta

do
tt

ad
at

ho
rd

oz
ó

tí
pu

sa
,

A
da

tk
ér

és
A

da
ts

zo
lg

ál
ta

tó
A

da
tk

ér
ő

ne
ve

Á
tv

ev
ő

al
áí

rá
sa

(é
v,

hó
,

na
p)

so
rs

zá
m

a,
ad

at
ok

m
eg

je
lö

lé
se

,
cé

lja
,

ne
ve

(r
en

df
ok

oz
at

a)
fa

jt
áj

a
(l

ap
ok

sz
ám

a)
jo

ga
la

pj
a

(r
en

df
ok

oz
at

a)
be

os
zt

ás
a





3.2.9. A közterület-felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha

jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet,

mulasztást hoznak Wdomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz
szükségessé.

3.3. A Tértigyelő rendszerhez tartozó képfelvevők helye:

A Rendelet mellékletében meghatározott helyek.

3.4. Informatikai biflonság

3.4.1. A kijelölt számítógép állandó használatára a közterület-felügyelő jogosult. A közterület
felügyelőnek ismernie kell a jelszavakat, valamint az átadott berendezés használatára
vonatkozó előírásokat. A közterület- felügyelőnek biztosítani kell, hogy a Jakabszállási
Polgármesteri Hivatal területéről kivitt Számítógép illetéktelen személy, személyek számára ne
lehessen hozzáférhető.

3.4.2. A számítógépet a Jakabszállási Polgármesteri 1-livatal 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.

sz. alatt zárható helyiségben és szerver kliens architektúrában kell elhelyezni oly módon, hogy
a szervemél megjelenítő eszköz nincs elhelyezve.

4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen utasítás melléklete:

melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás

4.2. Hatályba léptető rendelkezések

Jelen utasítás 2016 —jén lép hatályba.

Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg biztosítani kell, hogy az utasítás rendelkezéseit az

I .2. pontban meghatározott személyek megismerhessék.

Jakabszállás, 2016

I
es fojegyzo



3.2. A Közterületi Térfigyelő Rendszerek üzemeltetése, kezelése, adattovábbitás

3.2.1. A térflgyelö rendszer Jakabszállás Község Önkormányzatának tulajdona. Az
Önkormányzat a Rendelet alapján a Közterületi Térűgyelő Rendszerek üzemeltetésével és
kezelésével a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjét bízta meg.

3.2.2. A képfelvevöt a közterület-felügyelő kezeli. A Közterületi Tértgyelő Rendszerek
központja Jakabszállási Polgármesteri Hivatal zárható helyiségében Jakabszállás. Petöfi S. u.
14. sz. alatt található. A kialakított térf5gyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti
és megőrzi. A felvételek folyamatosan, 0-tól 24 óráig, készülnek és kerülnek rögzítésre a
rendszerhez tartozó szerveren.

3.2.3. A számítógépen további jogosultság korlátokkal védetten, üittatható kliens szoaver
segítségével tehetséges a kívánt adat letöltése illetve helyben az online monitorozás is. A
térügyelö kamerák online monitorozása, visszaellenőrzése, a rendszerről való adatmentés csak
az erre feljogosított és kioktatott személy adott számítógépén keresztül, a közterület-felügyelő
irodájában lehetséges.

3.2.4. A kameráknál a visszaellenőrzést a következők tehetik meg:

- polgármester
- alpolgármester
-jegyző
- rendőrség
- közterület-felügyelő

3.2.5. A közterület-felügyelőnek üzemeltetési naplót kell vezetni, melyben a következő
bejegyzések kerülnek:

- reggeli állapot ellenőrzése eredmény (kamerák állapota)
- visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma
- kimentések eredménye
- egyéb észrevételek

Az üzemeltetési naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a
felhasznált adathordozók megjelölése és a bekövetkezett eseményre tekintettel tett intézkedése.

3.2.6. A központokban az élőképet nem kell nézni. A közterület-felügyelő ellenőrzi minden
reggel a központok működőképességét, melyet az üzemeltetési naplóba bejegyez. A kimentések
eredményét mindig be kell jegyezni az üzemeltetési naplóba, illetve azt. hogy a kimentés
milyen adathordozóra került.

3.2.7. Online monitorozás, visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal
lehetséges, amelyet belépés esetén a szerver naplóz a memóriájába.

3.2.8. A rögzített felvétel a Ktüv. 7. (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból írásbeli
megkeresésére továbbítható, a kérelmező által biztosított adathordozó eszközön. A rögzített
képfelvétel adathordozóra történő mentése a kérelmező közreműködésével történik. Az
adattovábbitást a melléklet szerint vezetett nyüvántartásra fel kell vezetni. A rögzített felvételen
szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.



E.

Jakabszállás Község Jegyzőjének 1/2016. (II. 15.) utasítása a Közterületi Térfigyelő
Rendszerek Adatvédelmi Szabályzatáról

A Közterületi Térflgyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a
Polgári Töiwénykönyvrő) szóló 2013. évi V. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktüv.),
továbbá Jakabszállás Község Önkormányzatának a közterületi térflgyelő rendszerről szóló

.12016. (....) önkormármányzati rendelete rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

1. Az utasítás hatálya

1.1. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzata által működtetett
és a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője által üzemeltetett Közterületi
Térfigyelő Rendszerekre.

I .2. Az utasítás személyi hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzata
tisztségviselőire. Jakabszállási Polgármesteri Hivatal kőztisztviselőire. üykezelőire.

2. Közterületi Térflgyclő Rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai

2.1. A térflgvelő rendszer fogalma

A kőzterületi Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

2.2. A térfigyelő rendszer működési céljai

A Közterületi Térfigyelő Rendszerek céljait a Rendelet 2. *-a tartalmazza.

2.3. Értelmező rendelkezés

Ezen utasításban személyes adat, hozzájárulás, adatkezelő. adatkezelés, adattovábbítás.
adattörlés, adatmegsemmisítés, közterület, közterületi rend értelmezése során az Infotv. 3.
szerinti rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.4. Adatbiflonság garanciái

Az adatkezelés elveire, az adatkezelés jogalapjára, az adatbiztonság követelményeire, az
adatkezelés korlátaira az Jnfotv. 7-9. szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni. A Közterületi
Térfigyelő Rendszerek által rögzített felvételek tárolásának idejére a Ktfzv. 7. -ban foglaltak
az irányadóak.

3. A Kőzterületi Tértigyelő Rendszerek általános jellemzői

3.1. Adatkezelés nyilvántartási száma

3.1.1. A Nemzeti Adatvédelmi és [nformációszabadság Hatóság az Infotv. 68. * (6) bekezdése
alapján a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalt .... számon, térfigyelő kamerarendszer
üzemeltetése céljából adatkezelőként adatvédelmi nyilvántartásba vette. Az adatvédelmi
nyilvántartási számot minden adattovábbításnál Fel kell tüntetni.



ajánlott az önkormányzati rendeleti szabályozást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke NAIH—4125—2/2012N sz. állásfoglalásának figyelembe vételével megalkotni.

5. A jogalkotás elmaradásának várható következményei

Önkormányzati rendeleti szabályozás nélkül működő közterületi térfigvelő rendszer esetén: törvénysértés.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A térfigyelő rendszer üzemeltetésére lehetőség van közterület-felügyelő alkalmazásával, ehhez szükséges a
Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelése, valamint az alapító okiratának módosítása.
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak. Az
üzemeltetéséhez szükséges költségek táryévben Jakabszállás Község Önkormányzata költségvetésében
meghatározásra kerülnek.

Jakabszállás, 2016. január 2L
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melléklet a közterületi térfigyelő rendszerről szóló ./2O16
( ) számú önkormányzati rendelethez

Képfelvevők helye

Isorszámi Térfigyelő rendszer telepítésének helyszínei Kamerák száma
az 54-es számú főút kecskeméti bevezető szakasza 2

2. Endre, Petőfi Sándor és Dózsa György utca kereszteződése 3

.
Ady Endre — Katona József utca kereszteződése I

4 az 54-es számú főút kivezető szakasza, Orgovány, Kiskőrös irány 2

Petőfi Sándor utca

6. Kun — Bem utca kereszteződése 1

7 Óvoda — Arany J. utca kereszteződése

g Petőfi Sándor — Csáki - Mező utca kereszteződése 2

9 5302-es út mentén, köztemetőnél 2

10. Dózsa György utca mentén, vasútállomás környéke 1

Hatásvizsgálati lap
(Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. *-a alapján)

1. Társadalmi-gazdasági hatásai

A rendelet megalkotása és a rendeletben foglalt célok (p1. a közbiztonság növelés, a jogsértések
visszaszorítása, a közterület-felügyelők és a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság
biztonságérzetének növelése) érvényre juttatása a település társadalmi viszonyaira és közvetve
gazdasági fejlődésére is pozitív hatást gyakorol, élhetőbb környezetet eredményez.

2. Környezeti és egészségügyi következményei
Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A térűgyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív terhek javarészt az adatkezeléssel
kapcsolatosak, melyről a vonatkozó törvényi előírások alapján kiadott külön adatvédelmi szabályzat
rendelkezik.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdésének 17. pontja ad lehetőséget az önkormányzati rendeleti
szabályozásra. A közterület-felügyeltről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a közterület
felügyelőnek feladatot önkormányzati rendeletben lehet megállapítani.
Adatvédelmi szempontokat is felvető rendszer szabályos működésének biztosítása érdekében



(1) A közterület-felügyelő a közterületi tértigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló
és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Ktüv.), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságól szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint e törvények rendelkezései
alapján jegyzői utasítással kiadott adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jogosult.

(2) A közterületi térűgyelő rendszer által rögzített felvételek tárolásának idejére a Ktflv. 8. -

ban foglaltak az irányadóak.

6.

A közterületi térfigyelö rendszer működésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

7. *

E rendelet a kihirdetését követő napon Lép hatályba.

Szabó György Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016

Gabomé
főj egyző

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző



A rendelet elfogadásához minősített többség, azaz 4 igen szavazat szükséges.

Jakabszállás, 2016. január 21.
(‘ ‘)btL—4

Hegedűs Gábomé
címzetes föjegyző

Jakabszállás Község Önkormányzata . ../2016. ( ) önkormányzati rendelete a
közterületi térflgyelő rendszerről

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 1. (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Jakabszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Jakabszállás község
közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

2.

A közterüLeti térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, ajogsértések visszaszorítása és bűnmegelőzés,
b) a rendőrség munkájának segítése,
c) a közterületek általános rendjének biztosítása,
d) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete,
e) a településen élők és dolgozók. a településre látogatók biztonságérzetének növelése.

(1) A közterü!eti térügyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(2) A közterületi képfelvevők elhelyezkedését a rendelet melléklete tartalmazza.

4.

(1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeletetésével és kezelésével a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közterület-felügyelőt bízza meg.
(2) A 2. -ban meghatározott célok elérése érdekében az Onkonnányzat az illetékes
rendőrkapitánysággal — a rendőrségről szóló I 994. évi XXXIV. törvény alapján —

együttműködési megállapodást jogosult kötni.

5. *



2*-hoz

Az információs önrendelkezési jo2ról és az információszabadsáwól szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 4. * (1) bekezdése alapján személyes adat kizárólag
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. ldézet
jogszabályhely alapján szükséges az adatkezelés célját meghatározni.

3-4.*-hoz

Ktüv. 7.* (3) bekezdése értelmében a közterület-felügyelő közterületen. közbiztonsági, illetve
bűnmegelözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevöt helyezhet
el. és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

A térfigyelö kamerák elhelyezését tehát pontosan meg kell jelölni és elhelyezésüket mindenki
számára elérhető módón nyilvánosságra is kell hozni. A kamerák pontos helyét a rendelet
melléklete tartalmazza.

KtRv.-ben foglaltak alapján az Önkormányzat a térűgyelő rendszer kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátására a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelöjét bízhatja meg.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. (2) bekezdés a) pontja szerint a rendőrség
a feladatának ellátása során együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel. E
törvényi felhatalmazás alapján nyílik lehetőség együttműködési megállapodás megkötésére a
Kecskeméti Városi Rendőrkapitánysággal.

5. * -hoz

Szükséges meghatározni, hogy a közterület-felügyelő mely jogszabályok alapján köteles eljárni
a közterületi térfigyelő rendszer áltaL készített felvételek kezelése során.
Figyelemmel arra, hogy adatkezelőként ne sértsűk meg az adatkezelésre vonatkozó szigorú
szabályokat, a közterület-felügyelő a rendszer kezelése során kizárólag a Ktüv. és az lnfotv.
rendelkezései szerint jogosult és köteles eljárni.
NAIH állásfoglalás szerint rendelkeznie kell a helyi rendeletnek a képfelvételek továbbításának
módjáról és tárolásának idejéről.
Ktüv. 7. szabályozza, hogy közterület-felügyelő a közterületen elhelyezett képfelvevö által
rögzített felvételt nyolc nap elteltével haladéktalanul törli, illetve az eljárásra jogosult szerv
részére történö továbbításig, de legfeljebb harminc napig kezelheti.

6.*-hoz

A közterületi térűgyelő rendszer részét képező tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonában
vatmak. Az üzemeltetés költségét a Jakabszálási Polgármesteri Hivatal költségvetésének
személyi és az Onkormányzat dologi kiadásai között kell biztosítani.

7.-hoz

A hatálybalépés időpontjának meghatározása igazodik a térfigyelő rendszer üzembe
helyezéséhez, azaz 2016. január 1-jéhez.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el.



Jakabszállási PolEármesteri Hivatal JeEyzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: je2yzocjakabszal1as.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő - testületének 2016. február 8. napján

tartandóülésére 5. napirendi ponthoz

TárEv: Rendelet alkotás Jakabszállás Község közterületi térligyelő rendszeréről

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Jakabszállás Község Önkormányzata a 28/2014. (IV.1.) számú BM rendelet felhívására — a
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására — sikeres pályázatot nyújtott be
térűgyelő kamera-rendszer kiépítésére. A pályázat alapján Összesen 28 kamera került
elhelyezésre a településen, amelyből 3 db az autók rendszámát is felismeri.

A közterületi térflgyelő rendszer műszaki kiépítése befejeződött, ezért szükséges a tértigyelő
rendszer működését jogilag is szabályozni. A térfigyelő rendszerekre vonatkozó jogszabályi
háttér alapján a mellékletben szereplő rendelet megalkotását javaslom.

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 20 t I. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13. (1) bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a település közbiztonságának
biztosításában való közreműködést.
A közterület-felügyeltről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktav.) 1 . (6)
bekezdése alapján a felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot
törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat
rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más
szerv hatáskörébe.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az önkormányzati térűgyelő
rendszer kiépítésének adatvédelmi feltételei tárgyú, 2012. június 28. napján kelt
NAJH—4l25—2/2012/V sz. állásfoglalása kifejti, hogy a létrehozandó közterület-felügyeleti
rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell —

többek között — hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták
kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan
meddig lehet tárolni.

Részletes indokolás

I .*-hoz

Az Mötv. hivatkozott 13. (1) bekezdése alapjánjogosult Jakabszállás Község Önkormányzata
térügyelő rendszert működtetni, meghatározva a tértigyelő rendszer illetékességi területét.





TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY }WLLABÉK GYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS

ÁRTMATLrdTÁSÁi VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről JakabszáHús Község Önkormányzata (6078 Jakabszállás, Petőti S. u. 14.,

képviseli: Szabó György Róbert polgármester) mint megrendelő

másrészről

Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u. 45. vállalkozó (adószáma: 43819241-2-23 ) mint

közszolgáltató között az alulírt helyen, időben az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő — a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (továbbiakban: Vgtv.) foglaltak

alapján — megrendeli a Közszolgáltatótól Jakabszállás községben a közüzemi csatomahálózatba vagy

a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási

szennyvíz jogszabályban meghatározott módon való begyűjtését, továbbá a begyűjtött háztartási

szenrnwiznek a Jakabszállás Község Onkormányzata tulajdonában lévő szennyvíztisztító telepére

történő átadását.

2. Felek rögzítik, hogy a megrendelő és közszolgáltató között 2014. szeptember 1. napjától 2015.

december 31. napjáig határozott idejű szerződés állt fenn. Jakabszállás Község Önkormányzata

Képviselő-testülete a további szolgáltatás biztosítása érdekében 2016. (II. 8.) számú

határozatával döntött a közszolgáltatóval történő szerződés megkötéséről.

3. Felek ajelen közszolgáltatási szerződést 2016. január I. napjától 2018. december 31. napjáig kötik.

4. Felek rögzítik, hogy a települési folyékony hulladékok begyűjtése és szállítása kizárólag az erre a

célra szolgáló, különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi működtetésű. csepegés, bűz- és szaghatást

kizáró eszközzel, járművel végezhető.

5. A felek bármelyike a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja a szerződést a

VgW. 44/G. -ában meghatározott esetekben és módon. az ott meghatározott felmondási idővel. (min.

2 hónap, max. 6 hónap)

6. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást

készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.

7. A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben Jakabszállás Község

Onkormányzata Képviselő-testületének tárgyban szabályozó önkormányzati rendelete, valamint a

Polgári Töiwénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályokban foglalt

rendelkezések az irányadók.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a jognyilatkozataflcat helyesen tartalmazza, melyre tekintettel

azt helybenhagyólag aláírták.

Jakabszállás, 2016. február 9.

Szabó György Róbert Tohai Sándor

polgármester (megrendelő) vállalkozó (közszolgáltató)



Fentiek alapján javaslom a mellékelt szerződés-ten’ezet elfogadását, melynek aláírására
Szabó György Róbert polgármestert hatalmazza fel a testület.

Jakabszállás, 2016. január 27.

i}Iegedűs Gábomé
*

pmzetes fojegyzo

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt Tohai Sándor
(6044 Hetényegyháza. Darányi u. 45.) vállalkozóval a határozat meltékíetét képező szerződés-
tervezet szerinti tartalommal.
A szerződés aláírásávaL Szabó György Róbert polgármestert bízza meg.

Felelős: Hegedűs Gáboméjegvző, Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal



Jakabszállási PolEármesteri Hivatal JeEvző je
6078 Jakabszállás, Petőti Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: je%yzo(jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő - testületének 2016. Február 8. napján

tartandó ülésére 4. napirendi ponthoz

Tárwy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A képviselő-testület 2014. július 17-én megtartott ülésén a 48/2014. (VII. 17.) számú
határozatával döntött a közszolgáltató kiválasztásáról, mely szerint a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződést köt Tohai Sándor
6044 Hetényegyháza, Darányi u. 45. vállalkozóval (adószáma: 438 19241-2-23 ). Ezt
követően 2014. augusztus 28-án megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/20 14. (IX. 12.) számú
rendeletét.

Jelen feladat:

Mivel a közszolgáltatóval megkötött szerződés 2015. december 3 1-én lejárt, azonban a
szennyvíz begyűjtését továbbra is biztosítani kell, javaslom a vállalkozóval történő szerződés
megkötését továbbra is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a
szerződés maximum 10 évre köthető meg. Javaslom a 2016. január I -től 2018. december 31-
ig történő megkötést.

Tájékoztatásul a 2015. évre vonatkozó adatok:

A vállalkozó által elszállított szennyvíz mennyisége:
- Önkormányzattól és intézményeitől 876 m3
- Vállalkozásoktól 27 m3

Lakosságtól 48 m3
Osszesen: 951 m3

Mivel a szennyvíz beruházás az elmúlt évben elkészült és egyre több háztartás köt be a
rendszerbe, a lakossági igény nagy mértékben csökken a szennyvíz ilyen jellegű begyűjtésére.
Azonban a külterületi lakosság bekötésére nincs lehetőség, ezért az önkormányzatnak
továbbra is biztosítani kell a környezetvédelmi szempontból megfelelő szennyvíz kezelést.
Mivel Jakabszálláson is van működő szennyvíz tisztító telep, a továbbiakbanjavaslom, hogy a
szerződésben ezt jelöljük meg a Bácsvíz Víz- és Csatomaszolgáltató Zrt. Kecskeméti
szennyvíztisztító telepe helyett.

A mennyiség tovább csökken a szennyvízhálózat kiépítése miatt, de a Fenti adatokkal
számolva sem éri el a közbeszerzési értékhatárt a szolgáltatás összege.





Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. február 8-aj ülésére
3. napirendi pontjához

Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása a piac helyének meghatározása érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 206. márciusában meghirdeti a VP6-7.2.t.2-16 Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infiastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázatát.

Ezért nagyon Fontos lenne a helyi piac helyének kijelölése. A legjobb hely véleményem
szerint a Park (246. hrsz.) Zrínyi utcai végén lenne. Ehhez azonban módosítani kell a Helyi
Epítési Szabályzatot. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3l4/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet értelmezése alapján ez az eljárás
kétkörös egyeztetést kíván meg, ami kb. % éves eljárást jelent.

Határozati lavaslat

Jakabszállás képviselő-testülete új piacteret kíván létesíteni ezért a jakabszállási 246-os
helyrajzi számú park területének egy részét piac területté jelöli ki. A piac területnek a Helyi
Epítési Szabályzatban történő feltüntetése érdekében felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős; Szabó György Róbert polgármester
Határidö; azotmal

Jakabszállás, 2016. február 2.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76I58l-8O0 Fax: 76/581-802, + 36209392398

po Igarmeste r®j akabszalias. hu

Jakabszállás Község Polgármestere



2. melléklet ...12016.(...) önkormányzati rendelethez
A R Belterület m=l :2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási ten’i mellékletének „c” szelvénye az
alábbiak szerint módosul:
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Rendelettel jóváhagyandó 4



A R Igazgatási terület m 1:16 000 méretarányú (SZ-I) szabályo2ási tervi mellékletén a
természeti terület lehatárolása az alábbiak szerint módosul:

Rendelettel jóváhagyandó 3



L melléklet a ./2016.(...) önkormányzati rendelethez

A R [gazgatási terület m=t:16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási tervi melték[etén
az (SZ-2a,b,c) szabályozási terv lehatárolása az alábbiak szerint módosul:

i: /

‘t.

A R lga2gatási terület m1 :16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási teM mellékletén az ex lege
védett terület lehatárolása az alábbiak szerint módosul:

I L L

Rendetettet jóváhagyandó



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (11.23.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 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
jogintézményekrő] szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljárók és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. (1) A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. I.) rendelet (továbbiakban: R) l5. (2)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az övezetben elhelyezhető:

a) a repülőtér üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolatos gazdasági célú
építmény

b) szolgálati lakás
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
d) repülőgépgyártás üzemi és szociális épitményei”

(2) A R 15.* (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Beépitési mód: zártsorú. előkert: mm: 5m, hátsókert nélkül.”

(3) A R 15.* a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az építési övezetben köz vagy magánút alakítható.1’

2. A R 27.*-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.* Természetvédelmi oltalom alatt állnak az e rendelet függeléke szerinti „ex lege”

védett természeti területek.”

3. E rendelet hatályba lépésével:
(l)AR

a) Az igazgatási terület m=1 :16 000 méretaránvú (SZ-l) szabályozási tervi melléklete e
rendelet 1. melléklete,

b) A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási teiwi melléklete e rendelet 2.
melléklete szerint módosul.

(2) A R I 8. (2) bekezdésben a „(KOu-4) „ szövegrész „(KOu-3)” szövegrészre módosul.
(3) A R „Ex lege védett szikes tóval érintett területek helyrajzi számos listája” megnevezésű

üiggelékkel egészül ki.

.* (t) 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.

Y
Szabo Gyorgy Robert (2” \ .) Hegedus Gaborne
polgármester . 4 címzetes főjegyző

Rendelettel jóváhagyandó





4-

FüggelékJ2Ol6.4...) önkormányzati rendelethez, amely R 4.c függeléke

Ex lege védett szikes tóval érintett ingatlanok helyrajzi számos listája

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági
határozattal lehatárolt halárvonalú ex lege védett szikes tóval érintett ingatlanok helyrajzi számos
listája
Jakabszállás 036/228
Jakabszállás 036/229
Jakabszállás 036/234
Jakabszállás 036/235
Jakabszállás 042/54
Jakabszállás 042/55
Jakabszállás 042/57
Jakabszállás 044/39

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági
határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett szikes tóval érintett ingatlanok helyrajzi

számos listája
Jakabszállás 01013
Jakabszállás O 10/4
Jakabszállás O 10/5
Jakabszállás 0105/33
Jakabszállás 015/84
Jakabszállás 016/3 I
Jakabszállás 016/32
Jakabszállás 016/33
Jakabszállás 016/34
Jakabszállás 021/37
Jakabszállás 022/
Jakabszállás 025/13
Jakabszállás 027/
Jakabszállás 033/20
Jakabszállás 036/162
Jakabszállás 036/230
Jakabszállás 036/231
Jakabszállás 036/232
Jakabszállás 036/233
Jakabszállás 042/24
Jakabszállás 042/52
Jakabszállás 042156
Jakabszállás 044/27
Jakabszállás 044/28
Jakabszállás 044/30
Jakabszállás 044/33
Jakabszállás 044/38
Jakabszállás 044/6
Jakabszállás 085/29





2. melléklet ...i2016.G..) önkormányzati rendelethez
A R Be]terület m= 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi mellékletének „c” szelvénye az
alábbiak szerint módosul:

ak) /
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A R Igazgatási terület m=l :16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási tervi mellékletén a
természeti terület lehatárolása az a]ábbiak szerint módosul:

Rendelettel jóváhagyandó 3





1. melléklet a ./2016.(...) önkormányzati rendelethez

ÁR Igazgatási terület m=1:16
az (SZ-2a,b,c) szabályozási terv

000 méretarányú (SZ-I) szabályozási tervi mellékletén
lehatúrolása az alábbiak szerint módosul:

ÁR Igazgatási terület m=l:16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási teM mellékletén az ex lege
védett terület lehatárolása az alábbiak szerint módosul:

Rendelettel jóvúhagyandő





Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (....) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 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
stratégiáró] és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) Korni. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljárók és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.* (1) A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. I.) rendelet (továbbiakban: R) 15.* (2)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
‚.(2) Az övezetben elhelyezhető:

a) a repülöér üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolatos gazdasági célú
építmény

b) szolgálati lakás
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
d) repülőgépgyánás üzemi és szociális épitményei”

(2) A R 13.* (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
..(4) Beépítési mód: zártsorú. előkert: mm: 3m, hátsókert nélkül.”

(3) A R l5. a következö (8) bekezdéssel egészül ki:
..(8) Az építési övezetben köz vagy magánút alakítható.”

2.* A R 27.*-a helyébe a következő rendelkezés lép:
..27.* Természetvédelmi oltalom alatt állnak az e rendelet lUggeléke szerinti .‚ex lege”

védett természeti területek.

3. E rendelet hatályba lépésével:
(I)A R

a) Az igazgatási terület m=1 :16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási teni melléklete e
rendelet 1. melléklete,

b) A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi melléklete e rendelet 2.
melléklete szerint módosul.

(2) A R I .* (2) bekezdésben a ..(KOu-4).. szövegrész .SKOu-3Y’ szövegrészre módosul.
(3) A R ..Ex lege védett szikes tóval érintett területek helyrajzi számos listája” megnevezésű

ftiggelékkel egészűl ki.

4. (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 kedver

‚z’tJ
Sza o Gyorgy Robert Hegedus Caborne
polgármester címzetes főjegyző

Rendeletiel jóváhagyandó





• .i2016.( ...) határozat 3. melléklete
ex lege védett szikes tó lehatárolása

\ ‘— \

• •12016.( •.) határozat 4. melléklete
természeti terület lehalárolása
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HATÁROZAT-TERVEZET

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

I.) 2,08 ha általános mezőgazdasági területet különleges beépítésre szánt: repülőtér területbe
sorol az I. melléklet szerint.

2.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 3 ha általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe sorol a 2. melléklet szerint.

3.) Természetvédelmi adatszolgáltatás alapján az ex lege védett szikes tó lehatárolása a 3.
melléklet, a természeti terület lehatárohísa a 4. melléklet szerint módosul.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

HaQirozallal jóváhagyandó
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országos településrendezési és építési követelményeből szóló 253/1997. (XII. 20.) Konn. rendelet
(OTEK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek (OTÉK R, III. fejezet)
és jelmagyarózatának figyelembevételével alkalmazhatók 2018. december 31-ig.

Kecskemét, 2016. Január 15.

Tisztelettel:

Kovács Ernő
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Címzett: Szabó György Róbert polgármester 6078 Jakabszállás, Petőű Sándor u. 14.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ÉHOT Törvényességi Felügyeleü Osztály
Szilberhom Erzsébet old. építészmérnök, felelős tervező e-mail: szi1()epiteszmuhely.hu
haBár

Kapják:
1.
2.
3.
4.

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

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.: 76/513-736, 20/940-8257, fax: -‚ e-mail: epitesugy@bkmkh.hu





2

A rendelkezésemre álló dokumentáció, valamint a polgármesteri nyilatkozat szerint megáflapíthat6,
hogy a módosul6 telepűlésrendezési eszközök javítása az Eljr. 38. *-a szerint adott észrevételek
alapján megtörténteL

Jakabszállás Község Önkormányzata tárgyi településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének módosítására irányuló záró véleményem egyetértő, azok jóváhagyása
jogszerűen megtehető.

Kérem véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni.

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

A polgármester a településrendezési eszközt — 22 elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt — a
képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi sz állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak és sz eljárásban részt vevő Összes államigazgatási
szervnek, vagy sz elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül
értesíti sz állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és sz eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.

A jelzett kötelezettség értelmében kérem részemre megküldeni a jóváhagyott, zándékolt
településrendezési eszközöket.

Az Eljr. 43. * (3) bekezdése szerint amennyiben sz állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal vagy sz eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést
észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi ás megyei kormányhivatalnál — a polgármester
egyidejű tájékoztatása mellett — a tc]epülésrendezési döntésjogszerűségével kapcsolatos törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatását.

Az EUr. 43. * (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. *
(4) bekezdése szerinti nyilvánosságról: amennyiben ennek sz információ-technológiai feltételei
fennállnak, a településrendezési eszkőzökaek sz önkormányzat honlapján való könétételéről,
valamint sz egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményehől adandó
tájékoztatásróL

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. * (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a
jegyző hja alá.
A hivatkozott szakasz (2) bekezdése alapján sz önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos — a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott —

módon Id kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is
könéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat sz önkormányzati rendeletet a
kihirdetést követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.

Felhívom a 6gyelmét, hogy sz Építésügyi Dolaimentáeiós és Infonuációs Központi-ól, valamint sz
Országos Epítésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (M. 8.) Kori», rendelet 4. * (1) bekezdés e)
pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-meflékleteket sz
önkormányzat döntését kővető 30 napon belül a jegyző a (2) bekezdés szerint köteles sz Epítésügyi
Dokumentációs ás Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen átadni,
illetve megküldeni.

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat allntlmazá_sával kapcsolatban felhívom a figyelmét sz Eljr.
45. *-án, amely szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök sz

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésilgyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tét 3.
tel.: 76/513-736, 20/940-8257, fái: -‚ e-mail: epitesugy@bkinkh.hn
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 2281-34/2015.
Ikt. szám.: BKBt)01/482-2f2O16.
Ügyintéző: Nagy Sándor
Telefon: 76/513-736

Szabó György Róbert
polgármester részére

Jakabszállás Község Önkormányzata

Jakabszállás
Pető5 Sándor u. 14.
6078

Tárgy: Jakabszállás Község településrendezési eszközök felülvizsgálata - Eljr. 40. * végső szakmai
vélemény

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyban a településfejlesiiési koncepcióról, az integrált tdepülésfejieszlési stratégiáról és a
településrcndczési eszközökről, valamint egyes telepilésrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (M. 8.) Kora rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 40. * szerinti jóváhagyást megelőző,
végső szakmai véleményemet kérő megkeresését megkaptam.

Átteldntve a fenti hivatkozási számú levele mellékleteként megküldött dokumentációt a 40. * (2)-(3)
bekezdéseinek a tigyeIembevéteével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVm. törvény (Etv.) 8. * (2) bekezdése, valamint a fépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Konn. rendelet 7. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi záró szalanai
véleményt adom.

Az Eljr. 38. * (1)-(2) bekezdése szerinti véleményezés az Eljr. 9. mellékletében felsorolt és az
eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervekkel, az érintett települési és
területi önkormányzattal, továbbá a partnerekkel megtörtént. Az állami fépItészként a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Epítésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály a BKD/0O1/121-8/2015. számon 2015. november 4-én véleményt adott.
Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete 117/2015. (M. 26.) Kth. számú
határozatában döntött arról, hogy az Eljr. 38. szerinti véleményezési eljárás során beérkezett
véleményeket elfogadta, döntött a nyitott kérdésekről és a véleményezési eijárást lezárta.

Az Eljr. 40. * (1) bekezdése alapján a polgármester a véleményezési szakasz lezárását követően a
településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezeh egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolaú
példányát elektronikus adathordozón megküldte sz állami föépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatalnak

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

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
lel.; 76/513-736, 20/940-8257, fax: -‚ e-mail; epitesugy@bkmkii.hu





BKB/OO1/482-2/2016.számú végső szakmai vélemény

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó)
12016.( ) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása (Rendelettel jóváhagyandó)
/201 6.( ) önkormányzati rendelet-tervezet a HESZ módosításáról melléklettel és

függelékkel
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ÉPÍTÉSZMŰIIELY KFT
6(100. Kecskemét, %Vesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilherhorn Erzsébet 17 l/É-03-0 105
Telefon, fax: 76/ 482 l6 E-mail: szil@epiteszmuhely.lm
Levélcím: 6001 Keckeméi Pf486
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JAKABSZÁLLÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

- Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített példány
Allami föépítészi jogkörben eljáró kormányhivatal végső szakmai véleményének száma:

BKB/OO1/482-2/20 16.

2016. január





lko,

e Kz’

5

Szolgáltatási díjak (képzés, fogl.eű.) 200 000
Telefon, internet 125 000
Közüzemi díjak 850 000
Szennyvíz, szemétszállítás 50 000
Bölcsődeorvos 600 000
Munkaruha 50000
Vagyonbiztosítás 140 000
Áfa 410000
Bölcsőde működtetési kiadása összesen: 2 715 000

Konyha üzemeltetése
Élelmiszer beszerzés 23 000 000
Közüzemi díjak 1 200 000
Szemét és szennyvízszállítás 260 000
Védűruha 70 000
Készletbeszerzés, tisztítászer 200 000
Karbantartás, szolgáltatási díjak 250 000

Tálalákonyha kialakítása iskolánál (HACC, tisztítószerek) 130 000
Áfa 6 779 700
Konyha működtetési kiadása összesen: 31 889 700

Természetben adott kedvezmények

Óvodások és bölcsődések kedvezményes étkeztetése

Összesen
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

3 600 000

3 600 000

14 510 500

Polgármesteri Hivatal
Könyv, újság előfizetés 80 000
lrodaszer 870 000
Szakmai és egyéb készletbeszerzés 450 000
Telefon, internet 700 000
Közüzemi díjak 995 000
Karbantartások 1 400 000
Szemét-és szennyvíz száll.,üzemeltkiad. 652 500
Kiküldetési költség 300 000
Szolgáltatási kiadások, továbbképzés stb. 2 900 000
Reprezentációs kiadások 200 000
Marketing, PR tevékenység 300 000
Egyéb gép, berendezés informatikai biztonsági
feltételek 2 000 000
Áfa kiadások 2 118 000
Áfa befizetése APEH felé 1 350 000
Szja és eho befizetése képzés és reprezentációs
kiadások után 195 000
Hivatal működési kiadásai: 14 510 500
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Közüzemi díjak
Karbantartás
Tisztítószer

Sportöltöző ás pálya üzemeltetése:

Üzemanyag
Áfa kiadások
Sportöltöző ás pálya üzemeltetése:

360 000
60 000
45 000
50 000

140 000
655 000

Gyógyszer támogatás
kősek étkeztetésének támogatása
Köztemetés
Hulladékszállítás támogatása
Eseti pénzbeli támogatások összesen:

Természetben adott kedvezmények

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
Összesen 43 009 700

Óvoda
Szakmai eszközök, fejlesztő anyagok
Udvari játékok, mozgásfejlesztő Játékok
Egyéb készletbeszerzés, irodaszer, tisztítószer
Továbbképzés
Védöruha beszerzás
Kiküldetési költség
Könyv, szakmai kiadványok
Telefondíj, internet

250

Közüzemi díjak (gáz,villany,víz)

Szemét: és szennyvízszállítás
Karbantartás, létra beszerzés
Fűnyíró, locsolótömlő
Egyéb szolgáltatási kiadások, pl.fogl.eü.vizsg.
Áfa
Munkáltatói szja és eho képzési díj után
Óvoda működtetési kiadása összesen:

000
250 000
250000
ÍÁO 000
110 000

10 000
67 000

000175
1 700 000

100 000
600 000

100 000
890 000
123 000

0004 805

Bölcsőde
Tisztítószer 90 000
Irodaszer, szakmai anyagok 120 000
Egyéb készletbeszerzés 80 000

Eseti pénzbeli ellátások

Települési támogatás (átmeneti gyermekvédelmi
támogatás, lakhatási támogatás, temetési segély) 2 000 000

2 500 000
160 000
480

Iskolások kedvezményes étkeztetése

000
570 000

5 710 000

7 200 000
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Uzemanyag
Karbantartási anyag
Karbantartás, egyéb szolgáltatások
Áfa

600
950

000
000
000

Ingatlanok fenntartása, parkgondozás és fenntartás,
közterületek, szolgálati lakások karbantartása,
sportpályán elhelyezett szemét elszállítása

Általános működtetési kiadások összesen:

1 100
716 000

3 366 000

Közfoglalkoztatás
Szolgáltatási kiadások, fogLeü.vizsg.stb.
Védőruha, eszköz-és készletbeszerzés
Közfoglalkoztatás működtetési kiadása Összesen:

Köztemető fenntartása
Épület és környezetének állagmegóvása
Áfa
Köztemető működtetése összesen:

70 000
100 000
170 000

200 000
54 000

254 000

Karbantartás, áramdíj
Áfa

Közvilágítás
Áramdíj
Áfa
Közvilágítás kiadásai összesen:

Térfigyelő kamerarendszer működtetése

Működtetési kiadások Összesen:

5 700 000
1590000
7 290 000

948
256

1 204

000
000
000

Utak fenntartása
Belterületi utak javítása, járdák, kerékpárutak
karbantartása, belterületi út kátyúzás, hó eltolás
Lakott külterülettel kapcsolatos kiadások
Áfa

2 756
1 831

1 238

5 825Utak fenntartási kiadásai összesen:

000
000
600
600

Tanyavédelmi autó fenntartása
Üzemanyag
Karbantartás

390
230
284Biztosítás, cégautóadó

Áfa
Niva fenntartási kiadásai összesen:

000
000
000

146
970

000
000

Egészségház, védőnő
Szolgáltatási kiadások 290 000
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Mezőöri feladat
Kiküldetési költség 480 000
Munkaruha 40 000
Orvosi vizsgálatok, képzés 40 000
Telefon 25 000
Áfa 18 000
Mezőöri szolgálat működtetése összesen: 603 000

Tanyagondnoki szolgálat
Üzemanyag
Gépjármű karbantartás
Biztosítás, eg’éb szolgáltatás
Munkaruha
Áfa
Tanyagondnoki szolgálat működtetése összesen:

900 000
400 000
150

25
000
000

352 000
1 227 000

Művelődési ház működtetése, közművelődési
feladatok támogatása
Közüzemi díjak
Karbantartás
Tisztitószer, eszközbeszerzés
Települési rendezvények lebonyolítása (idösek napja,
falvak éjszakája, vállalkozók köszöntése, március 15.,
május 1., augusztus 20., Jakab-napi vigasság, október
23., világháborús megemlékezéselc, tanyaszínház,
kirándulás)
Áfa
Közművelődés működtetése Összesen:

550 000
250 000

40 000

2 500 000
945 000

4 285 000

Közösségi ház működtetése
Ára md ij
Készletbesze rzés
Riasztó berendezés üzemeltetése
Karbantartás, épület kisebb alakítása
Szolgáltatások
Kiküldetési költség
Áfa
Közösségi ház működtetési kiadásai összesen:

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja
épület fenntartási kiadásai
Telefon és internetdíj 225 000
Közüzemi díjak 635 000
Anyag, eszközbeszerzés 30 000
Karbantartás 60 000
Üzemeltetési kiadások 60 000
Áfa 273000
Működtetési kiadások összesen: 1 233 000

150 000
190 000
40 000

400 000
50 000
30 000

225 000

1 085 000
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2016-re tervezett
Mindösszesen: 127 749 882
Jakabszállás Község Önkormányzata

_________________________

Összesen 70 229 682

Az egész önkormányzatra vonatkozó, nem kifejezetten
polgármesteri hivatali kiadásokra tervezve:
Képviselők tiszteletdija 3 000 000
Szolgáltatási kiadások pl.belső ellenőrzés, banki
tranzakciás költségek, vagyonbiztosítás, állami
támogatással elszámolás,Vizkár elhárítás! terv 6 100 000
Bursa Hungarica támogatás 360 000
Aranyhomok Egyesület tagdíja 300 000

Helvéciai Mikro térségnek működésre utalandó a
szociális feladatok ellátására 6 000 000
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak
tagi befizetés 195 082
Katasztrófavédelem 200 000
Falugondnokok Duna-Tisza Köz! Egyesülete Kecskemét
tagdíj befizetés 21 000
Jakabszállási Lovas Sportegyesület támogatása 400 000
Jakabszállás Községi Sportegyesület támogatása 2 100 000
Jale 400 000
Egyházak támogatása 600 000
Gyermeknap támogatása 400 000

Általános iskolai versenyek 300 000
Kutyamenhely 400 000
Szociális célú túzifa beszerzés 3 000 000
Áfa 1 647 000
Önkormányzati általános kiadások Összesen: 25 423 082

Háziorvosi rendelő
Gyógyszer, vegyszer, szakma! anyag 140 000

lrodaszer 30 000
Munkaruha 20 000
Telefondij 80 000
Közüzemi díjak 555 000
Szoftver, számítógép karbantartás 250 000
Szemét- szennyvízszállítás 40 000
Karbantartás 70 000
Szolgáltatási díjak 1 034 000
Kiküldetési költség 240 000
Áfa 330 000
Rendelő működtetése összesen: 2 789 000
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2016. évi bevételeink összesítve ás a költséevetés véeösszeee

Állami_támoeatások
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás 77 258 480

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
a) 4 580 000 Ft/fö*7,43 tő 34 029 400
b) Település-üzemeltetés támogatása 39 949 980

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
c) 2 700 Ft/fö*2728 fő 7335 900

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2
d) 550 Ft/fd*914 fő 2 325 600

Rész Összesen: 83 640 880
Beszámitós: az állami támogatást csökkenti a 2015. évi
iparűzési adáalap 0,55 %-ának 40 %-a -6382 400

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatalnal 44 520 800

a) Óvodapedagógusok bértámogatása 31 940 800
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

b) bértámogatása 6 840 000
c) Óvodaműködtetési támogatás 5 840 000

A települési önkormányzatok szociális, gyermelqólétl ás
3. gyermelcétkeztetési feladatainak támogatása 53 243 657

Atelepülési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
20 813 084

a) tamogatasa
b) Egyes szociális és gyermelöléti feladatok támogatása 8 429 200

bi) tanyagondnokl szolgáltatás 2 500 000
b2) bölcsődel ellátás 5 929 200

c) Gyermekétkeztetés támogatása 23 263 757
a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók

cl) bértámogatása 11 880 960
c2) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 10 255 907
c3) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésé 1 126 890

d) Szociális ágazati pótlék 737 616
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támoga 3 097 380

a) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 3 097 380
5. 2016. évi bérkompenzáció 2 484 120
Állami támogatások összesen: 180 704 437

Saját bevételek

Jakabszállás Község Őnlcormányzata 152 990 578
Gépjárműadá bevétel (a bevétel 40 %-a a miénk) 14 000 000
Iparűzési adó 36 000 000
Pótlék, bírság 400 000
Kamatbevétel 500 000
Étkezési téritési díj 22 000 000
Bérleti díjak 5 000 000
Áfa bevétel 6000000
Szolgáltatási bevételek 1 200 000
Vizi közmű (beruházásra) 30000 000
FM Hivataltól átvett pénz I 000 000
Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénz 9 938 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett Pénz 26 952 278
Saját bevételek

Jakabszállási Óvoda ás Bölcsőde 5 715 000
Étkezési térítési díj 4 500 000
Áfa bevétel 1 215 000
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 400 000

Bérleti díjak 150 000
Szolgáltatási bevételek 250 000
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénz

Saját bevételeink összesen: 159 105 578
2015. évi pénzmaradványunk: 155 755 924

Várható bevételünk települési szinten amiből 2016-ban gazdálkodhatunk 505 566 039

Bérek és járulékok települési szinten összesen: 173 103 601
Működtetési kiadások települési szinten összesen: 127 749 882
Beruházási kiadások települési szinten összesen: 129 560 241
Várható kiadások települési szinten 2016-ben: 430 413 724
Tartalékban helyezünk előreláthatóan: 75 152 315





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2016. február 8-án tartandó testületi ülésre

1. BukovszkiSándorné
.—___

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint
..

5. Szabó György Róbert polgármester

W6. Szabó Mihály

7. Tánczos László 2.....

MEGHÍVOTTAK:

S. Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző (cc.1r!d,tJ
9. Q

10.

16



Jakabszállás Község Polgármestere

12. Föplébánia Karitasz alapítvány (6000 Kecskemét. Plébánia köz 1.) 2015. évi beszámolója.
Előadó; Szabó György Róbert polgármester.

13. A kialakult migránshelyzettel kapcsolatos áflásfoglalis.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

14. Kerékpárút pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

15. Ivóvíz hálózat bővítéssel kapcsolatos döntéshozatal. (kiosztott anyag)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

16. Új irattár kialakítására árajánlat elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

17. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

- Danics Ágostonné közterületi ügye.

- Tálaló konyhával kapcsolatos tájékoztatás, amennyiben érkezik megfelelő irat.

18. Tanyagondnoki pályázatok elbírálása.(zárt ülés).
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás, 2016. február 5.

Lbó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76I58-802

+ 36 20 939 23 98
Pc Igamies erdakabszailas. hu



Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 8-án hétfőn 14.10 kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének
beterjesztése, elfogadása.
Előadó: Gáspámé Kovács Ildikó számviteli ügyintéző.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( )
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet
módosításáról. Jakabszállás Településszerkezeti tervének módosítása.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

3. Helyi építési szabályzat módosítása a piac helyének meghatározása érdekében.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződés megkötéséről döntés.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

5. Rendelet alkotás Jakabszállás Község közterületi térfigyelő rendszeréről.
Előadó: Hegedűs Gábomé címzetes főjegyző.

6. Terület értékesítésével kapcsolatos feladatokban döntéshozatal. (Borela)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. Beépítésre szánt 104 telek szántó művelési ág alóli kivonási és belterületbe vonási eljárása.

Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Jakabszállás Község Önkormányzata piaci alapon működő bérlakás és egyéb építmények
bérleti díjának megállapítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

9. Jakabszállás Község Önkormányzata 2016. évi munkatervének elfogadása.
Előadó; Szabó György Róbert polgármester.

10. WBS Rendszerház Kft.-vel (6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.) rendszer-felügyeleti szerződés
megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

11. Falugondnokok Duna-Tisza Közi EgyesüleLvel Együttműködési megállapodás megkötése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
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Jakabszállás Község Polgármestere

Kézbesítési ív

a 2016. február 8-al Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja 1áírgs
Bukovszki Sándomé %O./b L92’ pi;

Forczekné Tóth Csilla
Konfár János D(G’ O- 05

Kovács Bálint w(s G o5.
Szabó György Róbert ±a ( G 0j2. os

Szabó Mihály 2o ( vz qL,C í-’----(
Tánczos László pj OT
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Jakabszállás, 2016. február 4.
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