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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 30-án
17.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatótermében.

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja,
Viski Mihályné jakabszállási lakos

Jegvzőkönvvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat.
Megállapítja, hogy 7 fő 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?

Kovács Bálint javasolja, hogy a Képviselő-testület a megépült szennyvíztisztító
telepet látogassa meg az ülés keretében.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a szennyvíztisztító telepnél 7-15 óra között
dolgoznak, jelenleg nincs ott senki és nem tudnak bemenni az üzem területére.
Telefonon egyeztetett az ott dolgozóval, hogy csütörtökön reggel 7.00 órakor szemlét
tartanak a telepen.

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

1. A helyi közbiztonsági helyzet értékelése, feladatok. A Körzeti Megbízott
munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Tarnóczy László r.ezredes kapitányságvezető helyettes

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
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3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi szakmai beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Tóth József (6078 Jakabszállás, Béke utca 9.) kérelmének megtárgyalása a
0152/102 ás a 0152/438 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó Út ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Nyár utca folytatásában lévő 0110/249. hrsz. alatti külterületiingatlan
belterületbe vonása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Kérelem ingatlan-tulajdonosi hozzájárulás iránt a bükkszéki 109/3 hrsz-ú,
(Bükkszék, Arany János utca 12. szám alatti) ingatlan ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. Községi beruházások helyzetéről tájékoztató. (,‚Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével” című projektről tájékoztató.)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

9. Tájékoztatás adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

10.Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
- Iskola támogatása 2015 évben
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos információk
- Külterületi utak elnevezésének megtárgyalása

11.,,Jakabszállás Község jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Dolog Ernő intézményvezető

12.Rádi Sándorné (6078 Jakabszállás, II. körzet tanya 153.) fellebbezésének
megtárgyalása (zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

13. Végh lstvánné (6078 Jakabszállás, II. körzet 154.) fellebbezésének
megtárgyalása (zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója László György körzeti megbízott.

Szabó György Róbert köszönti Tarnáczi László r. ezredes, kapitányságvezető
helyettest. Elmondja, hogy írásban megkapták a képviselők a Jakabszállás község
közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság a közbiztonság
érdekében 2015. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót, a meghivóval együtt. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az
írásos beszámolót?

Tarnóczy László köszönti a megjelenteket. Kerti István r. alezredes, rendőrségi
tanácsos, kapitányságvezető üdvözletét tolmácsolja a testületnek. Sajnos egyéb
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen. Ennek ellenére
bármi probléma, kérdés merül fel, arra válaszol. A 2015. évi beszámolóval
kapcsolatban elmondja, hogy adott séma alapján, meghatározott szempontok szerint
kelt elkészíteni az éves beszámolót. Kiemeli, hogy 2015. évben a településen a
regisztrált bűncselekmények száma 66, ez az érték 2014. évben 47 volt. Ezek alapján
megállapítható, hogy a településen regisztrált bűncselekmények száma a 2014. évihez
képest növekedést mutat. A beszámoló részletesen tárgyalja a különböző fajtájú és
súlyú eseteket. Az itt élő állampolgárokat nem a statisztikai számok érdeklik, hanem
az a kérdés, hogy Id memek-e menni az utcára? A tanyán ott merik-e hagyni az
állataikat, értékeiket? A lakosság szubjektív biztonságérzetét kell biztosítani. A
rendőrség egyedül nem tudja fenntartani ezt a helyzetet, szükség van a lakosság, a
polgárőrök, a mezőőrök, a vadászok segítségére is. Emellett az állampolgárok
tesznek-e intézkedéseket annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény
áldozatává. Kecskeméten történik a legtöbb autófeltörés. Csak azt az autót nem
bántják, amelyben nincs elől hagyva semmi. A fiatalemberek arra álltak rá, hogy úgy
törik fel az autókat, mint „mókus a mogyorót”. A lakatlan tanyák fokozott veszélynek
vannak kitéve, valamint ahol laknak és szem előtt hagyják az eszközöket ott is fennáll
a veszélye az eltulajdonításnak. Jakabszállás községnek megvan az előnye, amely
szerint helybeli rendőr van, aki a településen lakik és dolgozik, a saját bőrén tapasztalja
a helyi tőrténéseket. Nyugodtan forduljanak hozzá bizalommal, minden feladatot
igyekszik elvégezni. Ha túlnő a feladat, akkor továbbviszi azt. Minden év végén a
Belügyminisztérium kiküld az önkormányzatoknak egy kérdőívet, amely alapján az
önkormányzat minősíti a rendőrség munkáját. Ennek kapcsán Jakabszállás bekerült a
TOP100-as pakettba. Ez azt jelenti, hogy az itt élők nem úgy látják, hogy minden
rendben van, amelyet a számok is alátámasztanak. Ennek kapcsán 2016. év első
felében szükséges volt egy intézkedési tervet létrehozni. Több rendőr lesz jelen,
megerősített szolgálattal, vidéki helyről is bevonásra kerülnek az akciósorozatokban.
Reméli, hogy ezen intézkedések kapcsán ezt az évet kevesebb bűncselekménnyel
zárják. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően jelenleg Ballószögön és Helvécián
van több bűncselekmény. Ez megfigyelhető országos viszonylatban is, egyik helyről a
másikra mennek a bűnözők. Az intézkedéssorozat beváltotta a hozzáfűzött
reményeket. Megköszöni a polgárőrök és a polgármester segítségét. Mindig
megkapják a támogatást, amikor igénylik. A polgárőrség is nagy szerepet vállalt az
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elmúlt időszakban, jobban összeszervezik a szolgálatot, az irányvonalat nemcsak a
helybeli, hanem az idegen rendőrökkel Is. Szabálysértés esetén mindenki bekerülhet
az ellenőrzésbe. Sok a gyorshajtó, a trafipax kiszűri őket. Lakott területen belül, ha
nincsen bekapcsolva a biztonsági öv, az 10 e Ft-ba kerül, ezeket tudomásul kell venni.

Csertő János elmondja, hogy nem végzett reprezentatív felmérést, de a külterületen
élőkkel beszélt és az elhangzott statisztikából nem éreznek semmit. A helybeli körzeti
megbízott munkáját dicséri, hogy lehetetlen időben, lehetetlen helyen jelenik meg
rendszeresen. A tanyasi lakosok azon a részen biztonságban érzik magukat. Lehet rá
számítani. Köszöni ezt a hozzáállást a lakók nevében is. Előfordul azonban olyan Is,
hogy idegenek jönnek-mennek a településen, valamint adott helyen kora hajnali
órákban állnak és várakoznak valamire. Nem tudni, hogy mire. Nekünk
állampolgároknak nincs jogunk ahhoz, hogy igazoltassuk őket, hogy honnan jöttek,
miért parkolnak adott helyen.

Szabó Mihály javasoa, hogy a délutáni, esti és éjszakai órákban hajtsanak végre
razziákat. A polgárőrökkel történő együttműködés sikeres. Sémaszerűen ment tavaly
is. Az értékelési rendjében a községben végzett rendőri munka végrehajtása jeles.
Ahonnan indultunk, és ahonnan kezdtük, ahhoz képest sokat javult a közbiztonság
helyzete. A fertőzött település, a komoly átmenő forgalomnak is köszönhető. A jelzőket
úgy érzi, hogy mértéktartóan kell kezelni. Az erkölcsi normákat betartja a lakosság. Az
országban is vannak fehér és fekete foltok, amelyeket nem tudnak kitörölni.

Tarnóczy László tolmácsolja a rendőrség vezetőinek ezt a kérést, szerinte nincsen
akadálya ennek a megvalósításának. Az időpontok nem publikusak, de a társszerveket
be kell vonni.

Konfár János megkérdezi, hogy a környező települések statisztikái hogyan alakultak,
ott növekedtek, vagy csökkentek a bűncselekmények?

Tarnóczy László elmondja, hogy Ballószögőn és Helvécián jelenleg több rendőrt kell
mozgósítani a kialakult bűnügyi helyzet miatt. Az utazó bűnözők egyik helyről mennek
a másikra. Ők ebből élnek.

Tánczos László megkérdezi, hogy a kiépített kamerarendszernek mennyire van
visszatartó ereje a bűnözökkel szemben?

Tarnóczy László elmondja, hogy az itt felszerelt kamerákat elsősorban
visszakövetésre használják, eddig nem volt indokolt használata. Előfordult olyan, hogy
Kecskeméten elloptak egy autót. A rendszám alapján megállapítást nyert, hogy nem
hagyta el a várost, és megtalálták a járművet. Erdemes minél feltűnőbben felhívni arra
a figyelmet, hogy térfigyelő kamera és polgárőrség működik a településen. Van
visszatartó ereje.

Csertő János megerősíti az állítást, saját tapasztalatból tudja, hogy a kamerák pozitív
hatással vannak a biztonság tekintetében.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
beszámolóhoz?
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Több hozzászólás, kérdés nem volt.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2016. (V. 30.) határozata
A helyi kőzbiztonsági helyzet értékelése, feladatok.
A Körzeti Megbízott munkájáról szóló tájékoztató elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Kecskeméti Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály,
Jakabszállás község közbiztonsági helyzetéről, a
Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság érdekében
2015. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolóját.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét az előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. . (6) bekezdése előírja, hogy
a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente
átfogó értékelést készít, melyet a képviselöiestűlet megtárgyal. Az előterjesztést a
képviselők írásban a meghívóval együtt megkapták.

Csúri Ferenc Róbertné elmondja, hogy amióta átkerültek bizonyos feladatok a Járási
Hivatalokhoz sokan nem teljesítik a 30 napos önkéntes munkát, hogy igényelhessék
az ellátást.

Bukovszki Sándorné megjegyzi, hogy a probléma az önkormányzatnál marad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy vannak-e pályázati lehetőségek a hátrányos
helyzetűek számára a közüzemi számlák kiegyenlítésével kapcsolatban?

Csúri Ferenc Róbertné elmondja, hogy bizonyos időszakban lehet benyújtani a
pályázatot, ami jelenleg július 31-ig tart. Május végéig 26 személynek segített a
pályázat megírásában. Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a kolleganője június
1-től nem dolgozik, ás egyedül kell ellátnia az összes feladatot, amelyet központilag
összevontak. Nagyon megszigorították az adminisztrációt és ellenőrzések is
várhatóak. Ezen kívül az ügyfeleket is el kell látni. Egy személynek ekkora mennyiségű
feladat ellátása nagyon sok. Nem tudja, hogy meddig sikerül megoldani egyedül a
felmerült problémákat.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy tárgyalást kezdeményez az
intézményvezetővel. Véleménye szerint szakképzett embert kell találni, aki rátermett,
tudja és akarja is csinálni ezt a szerteágazó munkaköri.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
46/201 6. (V. 30.) határozata
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a 2015. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gábornét a talajterhelési díjról szóló
önkormányzati rendelet ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy Jakabszállás Közigazgatási területén megvalósult
a szennyvízhálózat kiépítése. Ennek következtében a lakosságot rákötési
kötelezettség terheli. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.
naptól terheli. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3.”
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. a) pont ab) alpontja szerint
Jakabszállás község érzékeny besorolással rendelkezik, ebből az következik, hogy a
Kttv. területérzékenységi szorzó mértéke 1,5. Jakabszálláson tehát a fizetendő
talajterhelési díj mértéke: 1200x1 ‚5=1800.-Ft/m3. A talajterhelési díj megfizettetése
nem lehetősége az önkormányzatnak, hanem kötelezettsége annak behajtása az
önkormányzati adóhatóság útján. Kéri a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és
elfogadását.

Tánczos László kéri, hogy a Községházi Értesítőben a lakosság figyelmét hívják fel a
határidőkre és a várható szankciókra.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy 500 db fölött van a szennyvizhálózatra
rácsatlakozott háztartások száma, a 708-ból.

Tánczos László 18.00 órakor e/távozott.

Szabó György Róbert szerint kapjon a lakosság még 2016-12-31-ig türelmi időt, hogy
ráköthessenek talajterhelési díj fizetése nélkül a rendszerre.

Módosító javaslata, hogy az 5. 1 bekezdésében szereplő 200 %‚ 250 %-ra változzon!
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Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket ez ügyben.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
rendelet-tervezet 5. (1) bekezdésében szereplő határ 200 %-ról 250 %-ra történő
felemelését elfogadta.

Ezután az egész rendelet tervezetet bocsátja szavazásra.

A Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
612016 (Vl.14.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt módosított tervezet
szővegéveL)

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi szakmai
beszámolóját, amelyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak.

Szabó Mihály javasolja, hogy a belterületre vonatkozó tűzgyújtási rendeletet tegye
közzé újra az őnkormányzat.

Szabó György Róbert elmondja, hogy áprilisban is benne volt az újságban, de újra
beszerkesztik.

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4712016. (V. 30.) határozata
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi szakmai beszámolója

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc fér 3.) 2015. évben
Jakabszállás település tűzvédelmi helyzetéről, a
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tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló bes2ámolóját.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti Tóth József vállalkozó kérelmét az 54. sz. főút melletti
ingatlanhoz vezető Út 5 ivóvíz vezeték helyének kijelölésére és kiépítésére. Az ivóvíz
hálózat elvezetésével kapcsolatban elmondja, hogy kért árajánlatot a Kiskunvíz Kft-től,
de eddig nem kapott rá választ. A Templom utcán lévő rövid szakasz vizelvezetése
1,6 MFt-ba kerül. A villanyoszlop áthelyezésével kapcsolatos kérdésben 2016. május
3Oán 9 órakor helyszíni szemlén egyeztetett a Szabó Villany vezetőjével, aki
elmondta, hogy a kérdéses oszlopot át kell helyezni. Uj oszlopot kell kihelyezni, mert
a mostani elkorhadt. Ennek a költsége 500 e Ft és 1 MFt között van, amely az
önkormányzatot terheli. Az engedélyeztetés és a tervezés után jövő tavasszal
valósulhat meg a nyomvonal áthelyezése.

Csertő János elmondja, hogy a telephelyéhez kivezetett vízhálózat őt terhelő költsége
2,8 MFt volt régebben.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mekkora összeg terheli az önkormányzatot?

Kontár János megjegyzi, hogy a Vágóhíd vízellátása esetében megosztásra került az
összeg az önkormányzat és az érintett vállalkozók között.

Szabó Mihály javasolja, hogy az árajánlatok ismeretében térjenek vissza a kérdés
megtárgyalására.

Kontár János megkérdezi, hogy egy villanyoszlop áthelyezésével a kerékpárút és az
ipari út kialakításának kérdése is megoldódna?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az oszlop és a telekhatár között 7 m távolság
van. A kérdéses oszlop a kerékpárútnak nincs benne a nyomvonalában, csak a
szervizútnak. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Út részére a vállalkozók a saját
területükből díjmentesen adtak területet. Felhívja a figyelmet arra, hogy az előző évben
és az idén is volt kérve árajánlat, de a DEMÁSZ-tól eddig még nem érkezett meg a
válasz.

Kovács Bálint szerint a villanykérdést meg kell oldani, az ivóvíz elvezetésre
árajánlatot kell kérni

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő4estület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4812016. (V. 30.) határozata
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Tóth József (6078 Jakabszállás, Béke utca 9.) kérelmének megtárgyalása a
0152/102 és a 0152/438 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó Út ügyében

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Tóth József (6078 Jakabszállás, Béke utca
9.) kérelmét a 0152/102 és a 0152/438 hrsz-ú ingatlanhoz
tartozó Út ügyében.
A testület megbízza Szabó Győrgy Róbert polgármestert,
hogy szerezzen be árajánlatokat a beruházás kiépítésével
kapcsolatban, ezek után térjenek vissza a kérelem
elbírálására.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelem szerűen

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Nyár utca folytatásában lévő 0110/249. hrsz. alatti
külterületi ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos előterjesztést. Mindenki által
ismert, hogy a Nyár utca (916/46. hrsz.-ú) 5302. sz. közút felőli szakaszának egy része
külterületi ingatlanként van nyilvántartva. Mivel pályázati forrásból lehetöség van a
belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására Javasolja, hogy e szakasz
belterületbe vonását kezdeményezze az önkormányzat. Az érintett szakasz adatai:
01 10/249.hrsz. 980 m2. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15.
(2) bekezdése értelmében termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az
önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek
helyrajzi számait, a területnagyságot, és a terület-felhasználási célt tartalmazó
képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben
az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt
földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra
kerülnek. A fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet javasolja elfogadásra.

Bukovszki Sándorné furcsának találja, hogy az utca belterület lenne, közben a Petőfi
Sándor utca végén lévő házak külterületnek számítanak. Kezdeményezi a belterületbe
vonást az ingatlanok vonatkozásában is. A szennyvíz bevezetésből is emiatt maradtak
hátrányban a belterületi lakosokkal szemben.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az eljárás nagyon magas költséggel jár. Az
intézkedést már korábban, 2010 előtt — a szennyvíz beruházás megkezdését
megelőzően - kellett volna kezdeményezni.

Hegedűs Gáborné megkérdezi, hogy igénylik-e egyáltalán az ott lakók a belterületbe
vonást?

Kovács Bálint szerint mérlegelni kell a kialakult helyzetet. A lakosokat meg kell
kérdezni, hogy mit szeretnének.

Szabó György Róbert egyetért a javaslattal.
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Szabó Mihály szerint az útszakasz belterületbe vonását meg lehet indokolni, mert
jelentős a kiépítése a lakosság igényeinek kiszolgálása szempontjából.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az útépítések mellett a közvilágítást is ki kell
építeni, ahol a lakosság igényelte a belterületbe vonást. Az Arany János utca
közvilágítás bővítése 2017. év tavaszára várható.

A Petőfi S, utcai belterületbe vonással egy időben a kötelező közvilágítás
kialakításának milliós nagyságrendű költsége lesz, mert nagy fényerejű rendszert kell
kiépíteni, hogy megfelelő legyen a közvilágítás. A belterületbe vonással kapcsolatban
elmondja, hogy kér árajánlatot a költségekre vonatkozóan és a testület elé terjeszti.

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
49/2016. (V. 30.) határozata
Nyár utca folytatásában lévő 0110/249. hrsz. alatti
külterületi ingatlan belterületbe vonása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a tulajdonában lévő
jakabszállási 0110/249. hrsz.-ú 980 m2 ingatlant
belterületbe kívánja vonni. A felhasználás célja jelenleg is
és jövőben is útként történő hasznosítás. A terület falusias
lakóterület Lf2 övezetbe tartozik, a belterületi 916/46. hrsz
ú Út folytatása, azzal határos.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a belterületbe vonással kapcsolatos
feladatokat végezze el.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelem szerűen

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti az ingatlan-tulajdonosi hozzájárulás iránt a bükkszéki
109/3 hrsz-ú, (Bükkszék, Arany János utca 12. szám alatti) ingatlan ügyében
beérkezett kérelmet.

Kovács Bálint megállapítja, hogy költségvonzata nincs a hozzájárulásnak, javasolja
a kérelem elfogadását.

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.
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A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
50/201 6. (V. 30.) határozata

Kérelem ingatlan-tulajdonosi hozzájárulás iránt a bükkszéki 109/3 hrsz-ú,
(Bükkszék, Arany János utca 12. szám alatti) ingatlan űgyében

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Bükkszék Község Onkormányzata (3335
Bükkszék, Dobó I. Út 1.) ingatlan-tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelmét.
A testület megbízza Szabó György Róbert polgármestert,
hogy a kérelemnek megfelelően a Bűkkszéken a 109/3.
hrsz-on lévő, természetben Bükkszék, Arany J. u. 12. szám
alatt található ingatlanon üzemeltetett Ifjúsági Tábor —

Konyha kereskedelmi tevékenységének bejelentéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
intézkedjen.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti Községi beruházások helyzetéről szóló tájékoztatót,
a „Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat
és szennyvíztisztító telep létesitésével” című projektről. A Közmű-Alagút Magas- ás
Mélyépítő Zrt. mint a KK — Jakabszállás Konzorcium Konzorciumvezetője részére
2016. május 18-án az alábbi hibajegyzéket küldte el:

„Jakabszálláson a műszaki átadás után az alábbi hiányosságokat jelezték a lakosok, melyet
kérem, hogy minél előbb javítani szíveskedjenek, hogy a belső bekötések
megvalósulhassanak.

1) Jakabszállás, Munkácsy u. 8 szám előtti térkő megsüllyedt.
2) A Petőti S. u. 10. szám előtti buszmegállóhoz vezető térkőnél kereszt irányban

megsüllyedt a nyomvonal felett ás mint mélyedésként megáll benne a csapadék.

Az alábbi javításokat kérem majd végezzék el:

1) Jakabszállás, Mező utcában a tavaly helyreállított Út széle lesüllyedt.
2) Jakabszállás, Katona József utca középen, hosszában megsüllyedt. Továbbá a

csatornatedélhez odafolyik a csapadékviz.
3) A szennyvíz tisztító telephez vezető Újonnan épített mart aszfalttal borított Út gödrös,

kátyús. Kérem egy szintbe hozni erős, a szerkezetet összetartó anyaggal. Tudom,
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hogy azt mondták nem lehet, de ezt a képviselő-testület nem fogadhatja el, mert az
ősszel gödör mellett gödör lesz.

4) A szennyvíz átemelőkben lévő láncok, nem KO anyagok és már rozsdásak.
5) A szennyvíz átemelőknél a zárt kapu egyszerűen leemelhető, a Katona J. utca végén

találhatónál nem is működik a zár. Az oszlop rész nincs függőben.
6) Szennyvíz-tisztító telep:

a. A szennyvíz-tisztító telepen lévő csavarok rozsdásak. Pl.: tisztított szennyvíz
utolsó medencéje.

b. A víz szivattyú aknán a levegőztető rozsdás.
c. A 30-as forgalomszabályozó tábla kerüljön vissza.
d. A kapu elemek rozsdásak.
e. A préselő gépháznál a sarokban megáll a szennyvíz. Nem az összefolyó

irányába lejt a padló.
f. Mészhidrát tároló ajtó el van repedve. (legalsó pánt, kívülről)
g. Vegyszer helyiségnél miért fújja be a szél a homokot az ajtón keresztül?
h. A vegyszer tároló helyiségnél az ajtó mindkét alsó szélénél kívülről, le van

pattogva a nemes vakolat.
i. Gépház előtető tartó szerkezete rozsdásodik.
j. Lépcső feljáró alulról rozsdásodik.
k. A levegőztető medence szélén a csempe le van verve.
I. A kerítés alatt körbe kutyák vagy más állatok tudnak bejutni a telepre, ezért a

riasztó tévesen Is bejelezhet.
m. Szúnyogháló javasolt az ablakokra, hiszen a nyáron biztosan lesznek legyek

vagy más rovarok.
n. Füvesítés hiányzik.
o. A módosított építési engedély alapján a,, A telep tájba illesztése érdekében a

telekhatáron fa- és cserjefajokból álló (több koronaszintű) sövényt kell
telepíteni. A növénytelepitést a használatbavételi engedélyezési eljárásig el kell
végezni.”

p. A növényzet locsolásának megoldása hiányzik.
q. Sárga-fekete veszélyt jelző szalag elkopik, javasolt a festés.
r. Présház mennyezet koszos.
s. Tuják ki vannak száradva.”

Szabó György Róbert szóbeli kiegészitésként elmondja, hogy a mai napon
megnézték a cég képviselőjével a Móricz Zsigmond utca 13. szám előtti úthibát. Ígéret
szerint még a héten felbontják és kijavitják.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a Katona József utcában lévő hibát jelezte-e a

kivitelező részére?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Közmű-Alagút Zrt-nek ás a
mérnökszervezetnek Is jelzi, és végrehajtják az ellenőrzést.

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.
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A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
51/201 6. (V. 30.) határozata
Községi beruházások helyzetéről tájékoztató. (,‚Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvízcsatorna hálózat ás szennyvíztisztító telep
létesítésével” című projektről tájékoztató.)

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Községi beruházások helyzetéről,
„Jakabszállás Község szennyv(zelvezetése ás tisztítása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
létesítésével” című projektről szóló tájékoztatót.

A testület megbízza Szabó György Róbert polgármestert,
hogy a kivitelezés során felmerült hibák, és hiányosságok
kijavításáról intézkedjen.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 9. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásáról szóló előterjesztést.

A Kormány támogatási lehetőséget biztosít az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok részére. A Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti előirányzat
szolgál az idei évben az érintett önkormányzatok támogatására.

A költségvetési törvényben rögzített célok szerint az önkormányzatok a következő
fejlesztésekre igényelhetnek támogatást a pályázati rendszer keretében:

a) a település belterületén Út, híd vagy járda építésére, felújítására,
karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására,
temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítása.
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A pályázat benyújtásának időpontjában a jogerős hatósági engedélyt csatolni kell a
pályázati dokumentációhoz, ennek hiányában az érintett fejlesztési igény nem lesz
támogatható.

A támogatás mértéke 100%.
A lakosságszám szerinti támogatás 44 millió forint.

Pályázatok benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31. 16:00
- papír alapon történő benyújtás: 2016. szeptember 1.
E határidő elmulasztása jogvesztö.

A pályázat elbírálása:
- A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium és a
Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság
javaslata alapján.
- A döntés határideje: 2016. november 15.

A korábbi egyeztetések alapján javasolja azon utcarészek kiépítését, melyek a korábbi
időpontokban valamilyen okok miatt elmaradtak, valamint azon utcák felújítását,
melyek az előző évi pályázati keretbe nem fértek bele. Továbbá egy régóta húzódó
probléma megoldásaként a Munkácsy utca és környéke csapadékviz-elvezetési
rendszerének felújítását illetve kiegészítését. Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a
fentiek alapján a szükséges határozatot hozza meg.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a javaslatot írásban megkapták a képviselők,
kéri a véleményeket, javaslatokat.

Szabó Mihály szerint állítsanak rangsort az utcák felújítása között. Az alábbi sorrendet
javasolja: Nyár utca, Csáki utca, és a Munkácsy utca felújítása és belvíz elvezetése,
és ami még belefér a keretbe. Véleménye szerint a döntést halasszák későbbre.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázat megjelent, valamilyen
irányt ki kell jelölni, hogy egyáltalán merre induljunk el. A következő sorrendet javasolja
a belterületi utak felújítására. Templom utca, ide sem tűzoltóautó, sem mentő nem tud
bemenni. A Munkácsy utca csapadékvíz elvezetése és felújítása, a Csáki utca
felújítása, a Katona József utca meghosszabbítása, és a Nyár utca.

Csertő János szerint meg kell vizsgálni, hogy más forrásból lehet-e új utat építeni. A
rangsorolással egyetért, meg kell határozni, hogy ennyi pénzből mennyi útra futja. A
Templom utca felújításával és kibövítésével egyetért, mert ott valóban balkáni
állapotok uralkodnak rossz időjárás esetén. Javasolja, hogy útfeltöltést eszközöljön az
önkormányzat a kritikus helyeken, ha nem sikerül a felújítás.

Szabó György Róbert elmondja, hogy árajánlatot kér az utak kővel történő
feltöttésére vonatkozóan.

Kovács Bálint fontosnak tartja a Munkácsy utca belvíz elvezetését és felújítását.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a rendelőnél a felújítást miből tervezik?
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Szabó György Róbert elmondja, hogy azt a felújitást más forrásból szándékoznak
kivitelezni. A képviselők javaslatára új sorrendet ismertet: Munkácsy utca vízelvezetés
és útfelújítás, Templom utca felújítás és a hiányzó szakasz kiépítése, Csáki utca
felújítása, a Deák Ferenc utca — Dózsa György és Kun utca közötti szakaszának —

felújítása, A Katona József utca bővítése, a Nyár utca felújítása.

Szabó Mihály nem ért egyet az utcák felújításának sorrendjével.

Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
52/2016. (V. 30.) határozata
Tájékoztatás adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásáról

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.

2. A pályázott fejlesztési célok:

- Munkácsy utca felújítása és környéke csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása és a hiányzó rész kiépítése

- Templom utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása és a meglévő
szakasz felújítása,

- Csáki utca felújítása.

- Deák Ferenc utca Dózsa Gy. u. és Kun u. közötti szakaszának felújítása,

- Katona József utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,

- Nyár utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,

3. Az igényelendő támogatás összege 44.000.000,- Ft, melyhez saját forrás
biztosítása nem szükséges, mivel a támogatás a beruházáshoz szükséges
összeg 1 OO%-áig igényelhető.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy
a hiányzó szilárd burkolatok kiépítéséhez szükséges terveket készittesse el, a
szükséges hatósági engedélyek iránti kérelmeket nyújtsa be, valamint a
pályázatot nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester és dr. Faragó Helga pályázatíró
Határidő: azonnal
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A 10. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert tájékoztatja a testületet:

1) az Általános Iskola 2015. évi támogatásáról, amely 1.081.690.- Ft bruttó összegben
valósult meg.

2) A szociális alapszolgáltatási feladatokat Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás keretei között látjuk eI négy település (Helvécia,
Ballószög, Jakabszállás, Orgovány) részére Helvécia Nagyközség
Onkormányzatának gesztorságával. A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás feladatait
végezte a társulás 2015. évben is.

A társulás tényleges összes bevétele 2015. évben 102.306 e Ft, az összes kiadása
102.1 93 e Ft volt. A bevételek teljesítése 79,8 %-os, a kiadások teljesítése pedig 79
%-os mértékű.

A finanszírozási szerződés alapján önkormányzatonként átutalt összegeket a 3.
számú melléklet tartalmazza. Ebben a két mellékletben található összegek egyenlege
teszi ki a tartozás, illetve követelés állományát.

Ballószög Község Önkormányzata 4.800.000 Ft-ot, Jakabszállás Község
Onkormányzata 4.500.000 Ft-ot utalt át a 3. számú melléklet szerint. Orgovány
Nagyközség Onkormányzata nem utalt támogatást.

Ballószög Község Önkormányzata 235.314 Ft visszatérítésre számíthat.

Jakabszállás Község Önkormányzatának 2.286.540 Ft tartozása áll fenn a gesztor
önkormányzat felé.

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának tartozása összesen az intézmény
műkődtetésére 10.890.775 Ft. Ennek az összegnek a részletezése a következő:

2014. évről 4.000.00 Ft

2015 évről 6.890.775 Ft

A Társulási Tanács 15/2013. (10.19.) sz. határozata a Társulás bankszámlájának
kezelési költségeire havi 10.000 Ft átutalását írja elő önkormányzatonként. Ebből
származóan 2015 évre további 120.000 Ft tartozása áll fenn. Ballószög és
Jakabszállás községek év közben maradéktalanul teljesítették ezen
kötelezettségüket.

Bevételek és
kiadások

Község megnevezés, Bevétel feladatonként Támogatások Saját bevétel Áts vieszatérüL Bevétel összege Kiadás összege különbsége:
Családsegtás 2 449 794 2 449 794 3 909 936 . 1 460 142
Gyermekléti szolgátatás 2 263 613 2 263 613 3 796 755 - 1 532 945
Nappali ellátás 3 526 032 3 526 032 2 526 212 997 820

Jakabszállás Támogató szolg, 1 326 496 3 150 1 329 646 4 514 204 . 3 184 558
Köztoglakoztalás
Házi segtságniúás 2 066 025 265 976 2 332 003 4 323 667 - 1 991 854
Szociális étvezletés 3 410 176 7 002 050 590903 11 003 129 ID 616 180 384 949

Mindösszesen: 15 042 336 7 271 178 590 903 22 904 417 29 690 957 - 6 786 540
átalatá, 4 500 000
aslardómóg: . 2286540
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A fentiek miatt a 2016. évi költségvetési rendeletet módosítani kell majd.

3)Szabó György Róbert tájékoztatja az Izsák-Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodással
kapcsolatos információit. Átszervezés alatt van ez a terület, de mindent elkővetnek annak
érdekében, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás a Kukaholdingnál uralkodó katasztrofális
fejetlenség ellenére az elmúlt években megfelelő színvonalon biztosítva egyen anélkül, hogy
az Önkormányzatoknak kelljen az ehhez szükséges pénzt biztosítani.

4)A vagyonbiztositásról szóló tájékoztatóhoz vár véleményt, javaslatot. A másodlagos
villámcsapást kéri biztosítani a számítógépek ás berendezések miatt. A focipályán lévő
Új padokat, valamint a térfigyelő kamera rendszert és a kiszolgáló szervert is biztosítani
kell. Éves szinten kb. 513 e Ft körüli összeg lesz. Mindenki megkapta a 849887658-
as számú biztosítási tájékoztatást. Kéri, hogy ajavaslatokat 2016. június 10-ig tegyék
meg Kollerné Rádi Valéria részére.

5)A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség vezető helyettes ügyész tájékoztatott
arról, hogy vádiratot nyújtott be a 775/2015. bü szám alatt indult bűnügyben. Egyben
a levélhez csatoltan megküldte a végrehajtási tájékoztatást is.

6)A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy a másik oldalon — a dűlöútról - új kapu és
belső Út kerül kialakításra. A kapu beljebb lesz helyezve trapéz alakban. Az út mellé
és a meg nem váltott sírokhoz lehetne fákat ültetni. Plusz parkolák kialakítása lenne a
temetőben kialakításra kerülő Út mögött. Többen használták a benti parkolót, ha még
Jobban lekeményedik. Volt egy nagy part, az le lett nyesetve. A parkolás szempontjából
stratégiai hely. Épült egy új kút. Az ivóvízhálózatról egy kút marad. Leválasztásra kerül
az összes többi és a fúrt kútról megy a locsolás. Készen van egy széles kapu. d

Konfár János megkérdezi, hogy a faültetést őszre tervezik?

Szabó Mihály elmondja, hogy tartja az ígéretét és biztosítja a szükséges szilfákat az
ültetéshez.

Csertő János megjegyzi, hogy ezekre a rossz aranykoronás területekre a tájba illő,
és itt is megélő fákat kell ültetni.

Kontár János véleménye szerint a szilfa megfelelő lesz, mert bírja a klimát, a
kipufogógázt, a gyengébb minőségű talajt is.

Szabó György Róbert, a dűlő utakkal kapcsolatban az alábbiakat közli: Eddig egy
dűlő útra került ki névtábla. Jelenleg a Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesületének
készítésében további 11 tábla kihelyezésére van lehetőség. Javasolja a következő
táblák kihelyezését: Sutasor dűlő, Ördög dűlő, Forczek dűlö, Mátészéki dűlő
(Mátészéki tó miatt), Nádas dűlő, Magyarkerti dűlő. Görbeszéki dülő, Hajtó üt dűlő,
Dulity dűlő, Szultán-sarok dűlő.

Csertő János egyetért a javaslattal.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e más javaslat?

Nem érkezett több ajánlás.
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A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2016. (V. 30.) határozata
Jakabszállás Község közigazgatási területén lévő
dűlőutak hagyományőrzési célú elnevezése

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
lakcímnyilvántartást NEM érintő, hagyományőrzési célú
megnevezéseket ad a település területén lévő dűlőutak
részére. Az 54. számú főútról nyíló dűlők elnevezései
Kecskemétről Jakabszállás irányába a jobb oldalon a
haladás sorrendjében a következők: Sutasor dűlő, Ördög
dűlő, Forczek dűlő, Mátészéki dűlő (Mátészéki tó miatt),
Nádas dűlő. Az 54. számú főút bal oldalán: Magyarkerti
dűlő. Az 5302-es számú út jobb oldalán; Görbeszéki dűlő,
Hajló út dűlő. Az 5302-es út bal oldalán: Dulity dűlő,
Szultán-sarok dűlő.

A képviselő-testület megbízza Szabó György Róbert
polgármestert a dűlőutak nevét tartalmazó táblák
kihelyezésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

Szabó György Róbert elmondja, hogy az idén megrendezésre kerül a szüreti
mulatság. Javasolja a többi civil szervezethez hasonlóan 400 EFt-tal támogatni a
rendezvény létrejöttét. A fentiek alapján a 2016. évi költségvetési rendeletet
módosítani kell majd.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
54/2016. (V. 30.) határozata
Szüreti mulatság megrendezésének önkormányzati támogatása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
400.000.- Ft-tal, azaz Négyszázezer forinttal támogatja a
2016. szeptember 24-én — lakossági kezdeményezésre —

megrendezésre kerülő szüreti felvonulás és bál
megrendezését.
Az összeget a tartalékalapból történő átcsoportosítással
biztosítja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű
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Éves fogyasztás 82700

elmondja, hogy a naptáras kőzvilágításra a jövő évre
árajánlatot.

Szabó György Róbert elmondja, hegy a Deák Ferenc utca mögötti részre
benyújtásra került a termőföld alóli kivonási kérelem.

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

Kmft.

Szabó György Róbert
csökkentett árral kaptunk

Ft/KWh nettó bruttó
2016 15,9OHUF

2017 13,91 HUF

várható megtakarítás:

1314930,OOHUF

1150 357,00 HUF

1669961,10 HUF
1460953,39 HUF

209007,71HUF

Szabó György Róbert
polgármester

Hgedűs Gáborné
címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. május 30-án hétfőn 17.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

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

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Hegedüs Gáborné címzetes föjegyzö

3. A talajterhelési dijról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző

4. Bács-Kiskun Megye! Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi szakmai beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Tóth József (6073 Jakabszállás, Béke utca 9.) kérelmének megtárgyalása a 0152/102 és a 0152/438
hrsz-ú ingatlanhoz tartozó üt ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Nyár utca folytatásában lévő 0110/249. hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Kérelem ingatlan-tulajdonosi hozzájárulás iránta bükkszéki 109/3 hrsz-ú, (Bükkszék, Arany János
utca 12. szám alatti) ingatlan ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. Községi beruházások helyzetéről tájékoztató. (,‚Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztitása
szennyvizcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című projektről tájékoztató.)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

9. Tájékoztatás adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

10. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
- Iskola támogatása 201 5 évben
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos információk
- Külterületi utak elnevezésének megtárgyalása

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

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
L76I58l-80O Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgarmester@jakabszallas.hu



Jakabszállás Község Polgármestere

12. Rádi Sándorné (6078 Jakabszállás, II. körzet tanya 153.) fellebbezésének megtárgyalása (zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

13. Végh lstvánné (6078 Jakabszállás, II. körzet 154.) fellebbezésének megtárgyalása (zárt ülés)
Eiőadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

Jakabszállás, 2016. május 26.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Pctöli Sándor u. 14.
76/58I-80O Fax: 761561-802

+ 36 20 939 23 98
polgarmcstcr@jakabszallas.hu



Jakabszállás Község Polgármestere

Kézbesítési ív

a 2016. május 30-i Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
iBukovszkiSándorné )pC B,L_L. fp—

Forczekné Tóth Csilla iG e6. Lj.’ ‘V6VA. CLk,
Konfár János 2-.O( G o52-9-
KovácsBálint L_— UL’

Szabó György Róbert 29-
Szabó Mihály O. 7 ji0tJ
Tánczos László 2 oU, O27. 4L!r\j rh

Jakabszállás, 2016. május 27.

6078 Jakabszállás, Petőű Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

+ 36 2093923 98
polgarmester@jakabszallas.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2016. május 30-án tartandó testületi ülésre

1. Bukovszki Sándomé

2. Forczekné Tóth Csilla ‚1W.

3. Konfár János ....L
4. Kovács Bálint .

5. Szabó György Róbe polgármester

fl
6. Szabó Mihály )r.

7. Tánczos László ....(I6....
MEGHÍVOTTAK:

6 Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

9 .La

10.

11

12 Q....—4
13.

14.

15.
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KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Köneadvédelmi Osztály

Kőneti Megbízotti Alosztály

Jóváhagyom:

Kecskemét, 2016. május,,

srendőrségi tanácsa ‘

‘
‚I

kapitányságvezető

*

BESZÁMOLÓ
JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁG! HELYZETÉRŐL,

A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉIWEIQtBEN 2014.
ÉvBEN TEfl u’rrÉZKEDÉSEIRŐL, AZ AZZAL KAPCSOLATOS

FELADATOKRÓL

Készítette: László György c.r. zászlós
Körzeti Megbízott
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BEVEZETŐ
Tisztelt Képviselő TesWlet!

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

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

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

A községi rangban lévő települést 2646 — an lakják, területe 70,89 négyzetkilométer.
Dinamikusan fejlődik, különböző pályázatok, állami támogatások felhasználásával a
közelmúltban több jelentős beruházás is megvalósult, melyek az ott élő lakosság igényeit
szolgálják, életszínvonalát emelik. Jakabszállás Képviselőtestülete a meglévő vállalkozások
számára nagy terület3 vállalkozói övezetet jelölt Ici, amely alkalmas újabb cégek
letelepedésére is. Lakosságmegtartó erejét építési telkek biztosításával igyekszik ösztönözni.
A térségben a vállalkozások és magán gazdaságok zömében mezőgazdasági jellegűek, melyek
a munkanélküliséget csökkentik.

A terület közbiztonsági helyzete alapvetően jó, mind a bűnügyi eredményességi, mind pedig a
közterületi intézkedési mutatók a megyei átlag felettiek, a rendőrséggel az együtünüködés
kiváló, de a hatékony körzeti megbízotti tevékenység mellett a lakosság szubjektív
biztonságérzetének fokozása különböző technikai eszközök igénybevételével
nélkülözhetetlen. A rendőri munka tervezésénél-szervezésénél külön lgyelembe kell venni
azt a körülményt is, hogy a község belterületét körülölelö tanyavilágban élők a külvilágtól
elzárva, egymástól nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége meglehetősen
csekély.
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A Rendőrségről szóló 1994. évi )OOUV. tv. 8. (4) bekezdése alapján a Jakabszállás község

2014. évi közbiztonsági helyzetről tartott beszámolót a Képviselő Testület egyhangú

határozatával elfogadta, a Rendőrség részére külön feladatot nem határozott meg.

A település 2015. évi bűnügyi-közrendvédelmi helyzete — hasonlóan a korábbi évekhez — a
tárgyév, és azt megelőző év összehasonlításával kerül bemutatásra.

I. BŰNÜGYI HELYZET

1. A bünüEvi helyzet bemutatása

2015. óv vonatkozásában is helytálló volt az a körülmény, hogy Jelentős számú idényjelleggel

lakott tanya van, amelyekben jelentős értékeket tárolnak, azonban döntő többségben
nincsenek felszerelve biztonságtechnikai berendezésekkel, esetenként egy helyi lakos
„tanyagondnok” van megbízva a felügyelettel, amely azonban nem biztosít állandó Jelenlétet,

hanem csak az ingatlan alkalomszerű ellenőrzésében merül ki.

A fentebb említett okok miatt gyakran előfordul, hogy a bűncselebnényeket h6napokkal vagy

még később észlelik a tulajdonosok, illetve az Ingatlan felügyeletével megbízott személyek,
ezáltal azok nem kellő időben jutnak a hatóság tudomására, ezzel Jelentősen megnebezitve a

nyomozás eredményes befejezését, az ismeretlen elkővető kilétének és az eltulajdonított

tárgyak hollétének megállapítását

1.1 A reaisztrólt bűncselekmények számának alakulása

2015. évben a településen regiszwált bűncselekmények száma (Egységes Nyomozóhatósági és
Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai, továbbiakban ENYOBS adatok alapján) 66, ugyanez az

érték 2014. évben 47 (lásd 1. számú melléklet). Ezek alapján megállapítható, hogy a
településen regiszüált bűncselekmények száma a 2014. évihez képest nővekedést mutat

12 A rezisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya, bünüEyi fertőzőttsép

Jakabszállás község lakossága 2646 fé, területe 7026 hektár. 2015. évben az 1000 tőre Jutó
bűncselekmények aránya 24,18, a megyei átlag 26,21 míg a Kecskeméti Rendőrkapitányság
illetékességi területén 33,8. Az adatok alapján a közbiztonsági helyzet Júabszálláson kis
mértékben romlott, hiszen 2014. évben az 1000 főre jutó bűncselekmények száma 12.24 Volt.

A statisztikai adatok alapján kijelenthető, hogy Jakabszállás közbiztonsági-bűnügyi
szempontból továbbra sem tekinthető veszélyeztetett településnek.

13 A retisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

2015. évben a vagyon elleni bűncselebnényeken belül az alkalmi lopás módszerével
elkövetett bűncselekmények száma 46 %-os növekvést mutat, a betöréses lopások száma a
2014-as adatokhoz képest csökkent.

1.4. A retisztrílt kiemelt bűncselekmények számának alakulása
Jakabszállás területén 2015-ben a kiemelt bűncselekmények tekintetében csökkenés (14/10)
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volt tapasztalható. A súlyos testi sértés emelkedett, mert 2014-ben) esetben volt, majd 2015-
ben 2 esetben valósult meg, testi sértés nem valósult meg, Más kiemelt bűncselekmény nem
történt.

1.5. A kiemelten kelet büncselelunények körén kívül fontosabb büncselelunények
áttekintése

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

2.1 A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményesséRi mutatók alakulása

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott által befejezett bünűgyek száma 2015.
évben 27 volt, ebből 2 esetben vádemelési javaslattal került sz ügy megküldésre, 2 esetben a
nyomozás megszüntetésére került sor, mert a bejelentett cselekmény nem volt
bűncselekmény, a többi 23 ügyben pedig a Be. 188. *. (1) bekezdés c./ pontja alapján — az
Ismeretlen elkövető kiléte nem nyert megállapítást - felfliggesztésre került. A jelen
statisztikában nem szereplő bűncselekmények esetében, ha az elkövető kiléte a nyomozás
során megállapítást nyert, és sz eljárás során további vizsgálati tevékenység vált szükségessé,
sz eljárás lefolytatását a vizsgálati osztály végezte el. Ez a közterületi jelenlét emelését tette
lehetővé, így a bűncselekmények megelőzésére több időt tudtunk fordítani.

2.2 A közterűleten elkövetett, reajsatrált bűncselekmények nyomozáseredményessé2i
mutatói

A közterületen elkövetett, regisztrá]t bűncselekmények esetén, összesen 14-ből 14 esetben sz
elkövető kiléte megállapítást nyert, velük szemben a büntetőeljárás eredményesen
lefolytatásra került. (p1. ittas vezetés, garázdaság, lopás) Az ismertté vált bűncselekmények
elkövetői általában — a korábbi évekhez hasonlóan —javarészt helyi lakosokból kerültek ki, de
sz ún. utazó bűnözők jelenléte is érzékelhető volt. Az elkövetők köre változó, volt közöttük
„első bűntényes”, de javarészt korábban mér eljárt alá vont, visszaesö személyek voltak,
helyi és nem helyi lakosok egyaránt

3J Tulajdon elleni szabálysértések kapcsolatos tapasztalatok. adatok

Jakabszállás község vonatkozásában 2015. évben 5 esetben indult tulajdon elleni
szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési előkészítő eljárás. A Kecskeméti
Rendőrkapitányság területén a szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményessége
2015-ben 38,76%-ra nőtt a 2014-ban realizált 26,48%-hoz képest, azaz 12,28%-kal sikerült
jobb eredményt elérni. A nem bolti lopás kategóriában a felderítés legnagyobb hátráltató
tényezője a nyomszegény elkövetési helyszín volt 2015 évtől a szabálysértési előkészítő
eljárások a felderítési eredményesség tekintetében 4 kategóriára kerültek felbontásra. E
szemponirendszernek megfelelően a bolti lopás kategóriában 44,83%-os, egyéb lopás terén
30,42%-os, egyéb tulajdon elleni szabálysértések tekintetében 47,93%-os eredményt, míg sz
elzárással sújtható szabálysédések összesített felderítési eredményessége vonatkozásában
38,76% eredményt értünk el.
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4.1 Közlekedésbiztonsázi helyzet

A település közlekedésrendészeti szempontból nem veszélyeztetett, azonban a
tranzitúwonalnak számító, ezáltal jelentős forgalmat lebonyolító 54-es számú fbút rendészeti
vonatkozásban hangsúlyosabb rendőri jelenlétet igényel. 2015. évben 2 halálos baleset, súlyos
sérülés 1 eselben történt, 2 könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet regisztrálhmk A
közúti balesetek legjellemzőbb okai továbbra is sz ittas vezetés és a forgalmi-közlekedési
viszonyok figyelmen kívül hagyása. A baleseti okok közül vezető helyen található az ittas
vezetés, ezért a rendőri intézkedések során ezt kiemelten kezeltilk, számos alkalommal
fokozott akciókat hajtottunk végre. Ennek eredményeképpen 14 lő olyan ittas vezetővel
szemben került sor rendőri intézkedésre, akikkel szemben sz ittas vezetés vétség nyert
megállapítást. Ezen komplex intézkedések végrehajtása eredményezte azt, hogy a korábbi
évektől eltérően a látenciában maradt ittas vezetések felderítésre kerültek.

11. KÖZRENDVÉDELMI HELYZET

A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések

1.1 A közterületi jelenlét mértéke

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott a korábbi évektől eltérően már nagyobb
arányban tudott Jakabszállás község közigazgatási területén kőzterületi szolgálatot ellátni. A
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-tőkapitányság Vezetőjének 03000/3802/l /2014. Áu sz.
Intézkedési Terve alapján végrehajtott, a “24 órás rendőri jelenlét” elnevezésü, minden
településen megjelenő rendőri jelenlét folyamatos biztosítása érdekében bevezetett feladatok
során, a településen annak bűnügyi, közbiztonsági viszonyának figyelembe véve 3 naponta
legalább 4 órában kifejezetten a lakossággal történő kapcsolattartás volt a cél.

A körzeti megbízottak a szolgálati feladatok függvényében a szolgálati idejük 75%-át
közterületen töltötték 2015. évben, a közterületTe vezényelt rendőrök száma 204 lő, a
kőzterületi órák száma pedig 1878 volt.

2J A közrendvédelmi szolzáktteljesftés Evakorlata

A Kecskeméti Rendőrkapitányság a szolgálatot teljesítő körzeti megbízottakat a teljes
kőzterületi lefedettség érdekében két körzetbe osztotta. Jakabszállás a II. számú körzetbe
tartozik, Orgovánnyal, Fülöpjakabbal, Kunszállással, Ballószöggel, Helvéciával Városfölddel
és Ágasegyházával együtt E körzetben összesen 8 lő lát el szolgálatot, biztosítva az esetek
többségében a nappali és éjszakai lefedehséget, ezáltal növelve a településen a rendőri
jelenlétet

Jakabszálláson a kőzterüleú rendőri jelenlétet a helyi körzeti megbízott akadályoztatása
esetén a körzet más településén - elsősorban Orgovány, Fülőpjakab, Kunszállás, Ballószög és
Helvécia községben - szolgálatot teljesítö körzeti megbizottaival, illetve a Rendőrkapitányság
Járőr- és Őrszolgálati Alosztály járőrállományával igyekeztünk biztosítani.

A rendőri intézkedések statisztikai adatait vizsgálva megállapítható (2. számú táblázat), hogy
a községben 2015-ben 806 t’ö került igazoltatásra, 43 lő figyelmeztetésben részesült, 34
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esetben helyszíni bírság került kiszabásn 460.000-Ft összegben, és 35 tvel szemben
szabálysértési feljelentés megtételére került sor. Ezen túlmenően 14 elfogás ás 21 előállítás 2
elővezetés történt. 2014-ben 1012 fbt vontunk rendőri intézkedés alá, 68 esetben
figyelmeztetést aHcalmaztunk, 101 helyszíni bírság került kiszabásra 1.480.000-Ft összegben,
34 szabálysértési feljelentést tettünk, 9 elfogás és 17 előállítás történt.
A szabálysértési feljelentések nagy része közlekedési szabálysértések (műszaki érvényesség
lejárta, vezetői engedély hiánya vagy érvényességének lejárta, engedély nélküli vezetés) miatt
kerültek megtételre. A helyszíni bírságok kiszabásának fő oka a közlekedési szabályok kisebb
fokú megsértése (p1. lakott területen kívül világítás nélküli közlekedés, kanyarodási szabályok
megszegése, záróvonal átlépése). A rendőrkapitányság vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a
közúti forgalomban résztvevő járművezetők rendszeres ellenőrzését, a közbiztonságra
veszélyt jelentő, gyanús személyekre történő fokozott odafigyelést ás a széles körben
kitetjesztett szűrő-ellenőrző tevékenységet, mivel a községben történt bűncselekmények egy
részét az ún. „utazó” bűnözői csoportok követik el, és felderítésük csak a közterületen történő
fokozott rendőri jelenléttel előzhetö, ill. szakítható meg.

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

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

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

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító intézkedés
vé2rebaitúsának tapasztalatai

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

minden esetben, felügyeleti terv alapján végrehajtott rendőri biztosítást hajtottunk végre.

2015. évben Jakabszállás területén felügyeleti szolgálati forma keretében 4 esetben, 12 fő

rendőrrel bajtothmk végre rendezvénybiztosítást, melynek során nem került sor rendőri

intézkedésre.

53 Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélybelyzettel kapcsolatban

véErebajtott rendőri feladatok

A térségben 2015. évben nem volt olyan szélsőséges időjárási körülmény, illetve katasztrófa

helyzet, amely miatt külön rendőri feladatokat kellett volna ellátni. A rendőrség által

Ozemeletetett jánnűvekben elhelyezésre kerültek a hideg időjárás miatt bekövetkező

kihűléses, fagyásos állapotokat megelőző védelmi eszközök, és az állomány tagjai elméleti és

gyakorlati oktatáson sajátították cl az ilyen eseményekkor végrehajtandó feladatokat.

63 A köned Megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Jakabszállás községben László György r. zis körzeti megbízott lát cl szolgálatot 2010.

szeptember 01. óta. Elérhetőségei a következők: email: laszlogy®bacs.police.hu, szolgálati

mobil: 06/20-539-56-54. A körzeti megbízotti stáwszok száma 1 fő, amely a fentiek alapján

teljesen feltöltött.

László György r. zls. 2015-ben 14 elfogást, 21 előállitást, 2 elővezetést I biztonsági

intézkedést, 13 szabálysértési feljelentést, valamint 806 igazoltatást hajtott végre, és 19 fővel

szemben 360.000-Ft helyszíni birságot szabott Id, és 43 ügyeüneztetést eszközölt. Ezek a

számok 2014-ban: 7 elfogás, 4 előállftás, 9 elövezetés, 2 biztonsági intézkedés, 5

szabálysértési feljelentés, 599 igazoltatás, és 42 fővel szemben 742.000-Ft helyszíni bírság 19

Egyelmeztetés.

A közterület! jelenlét növekedéséböl adódóan több esetben észlelte az állampolgárok által

elkövetett bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, az intézkedési mutatók emelkedése is

erre vezethető vissza.

73 Az üEveleti tevékenység, a tevékenyséE irányítási központ működése

A korábban megszokott rendörkapitánysági ügyeleti rendszerből, tevékenységirányitási

rendszerbe történő átállást a térségben elélők nem érzékelhették, hiszen a segélykérő telefonra

tett bejelentéseik alapján minden esetben megtörtént a rendőri intézkedés. Olyan panasz nem

érkezett a rendszerrel kapcsolatban, amely hiányosságokat vettet volna fel. A

tevékenységirányítási központban szolgálatot teljesítő ügyeletes állomány is nyomon tudta

követni a területen tartózkodó állományt, és Így a bejelentések helyszínéhez legközelebb

tartózkodó egységeket iránylthatta intézkedések foganatositására. A gépjánnűvekben

elhelyezett számítógépes rendszeren keresztül is lehetőség nyílott a küldést követő

kapesolattartásra, írásos feladat meghatározásra és azokra történő válaszadásra.

83 Az Igazgatásreadészed tevékenység

A községben elkövetett szabálysértések kapcsán a rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti

Osztálya által összesen 47 szabálysértési eljárás került lefolytatásra, melyek javarészt
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közlekedésrendészeti szabálysértések voltak (43, egyéb 4). A helyi lakosok közül 18 fá
rendelkezik fegyvertartási engedéllyel (vadász), 4 esetben került sor vagyonőri igazolvány
kiadására.

9.1 Bűn- és baleset-meEelőzés

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

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

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

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

1OJ E2vüttműködés

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

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

A közrend, közbiztonság, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javítása
érdekében együttműködési megállapodás megkötésére került sor a KEFAG Zrt.-vel. A
kerületi erdésszel 4 alkalommal, Összesen 16 órában, a területileg illetékes mezőőnel pedig 24
alkalommal 192 órában láttunk el közös szolgálatot, melyek kapcsán pozitív visszajelzés
érkezett mind az együuműködők, mind a lakosság részéről.
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I

A havi jelentések alapján a Jakabszálláson szolgálatot teljesítő körzeti megbízott jó
munkakapesoiatot aialűtott 3d a Polgármester Urral, a Jegyző Asszonnyal, a Polgármesteri

Hivatal dolgozóivai, valamint a képviselőtestület tagjaival. Vyancsak ugyanilyen a kapcsolat

— többek közt az „Iskolarendör” program kapcsán - az Általános Iskola vezetőjével és

tariánival. Külön figyelmet szentel az iűság és gyermekvédelem problémakörére, és

közvetlen kapcsolatot tart a Jakabszállási Milaotérségi Szociális Szo’gáltató Központ,

Jakabszállási Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozóival, a kerületi erdésszel, mezőőrrel.

III. ÖSSZEGZÉS. FELADATOK

A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező”

intézkedési terv alapján a kőzségben kihelyezett kérdőívek adatai szerint a lakosság a

közbiztonság helyzetét, a Rendőrség, azon belül is a körzeti megbízott tevékenységét jónak

minősítette.

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Jakabszállás közbiztonsági-búnügyi

szempontból a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem tekinthető veszélyeztetett

településnek.

2015. évben kiemelt feladat a bűnügyi felderítési eredményesség javítása, a közterületi

jelentét növelése, a bűn- és balesetmegelőzés hatékonyságának további növelése érdekében a

veszélyeztetett személyek részére rendszeres eiőadások megtartása, az Onkormányzat és a

Rendőrség kapcsolatának, együttműködésének még magasabb szintű előtérbe helyezése.

További cél a helyi szervezetekkel a jó kapcsolatot fenntartani, az esetlegesen megalakuló

polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötése, ezt követöen lehetőség szerint

velük közös szolgálatokat ellátni. Elsődleges cél a település közbiztonságán és közlekedési

helyzetén még tovább javítani, sz állampolgárok szubjektív biztonságérzetét ez által növelni.

A fentiek alapján ennyiben kívánok beszámolni és kérem, hogy a leidakat vitassák meg, azzal

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, és a liéhámolót elfogadni

szíveskedjenek.

Kecskemét, 2016. május 18.
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1. számú melléklet

KÖZBJZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉIaLÉsE
BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA

2014 2015
Emberölés O O
befejezett szándékos emberölés Q O
emberölés kísérlete O O
Testi sértés 2 O
súlyos testi sértés I I
halált okozó szándékos súlyos testi sértés O 1

Kiskorú veszélyeztetése O 1

Embercsempészés O O

Garázdaság I 2

Önbíráskodás O O

Visszaélés kábitószerrel (teijesztői magatartás tekintetében) O O

Lopás 18 26

személygépkocsi lopás O O

Zárt gépjármű feltörés O 0
lakásbetőrés 4
Rablás O O

Kifosztás O O

Zsarolás O
Rongálás 2 O
Orgazdaság O O
Jármű Önkényes elvótele 2 2
14. kiemelt Ossz. 30 35
Egyéb bűncselekmény 7 31

Összes bűncselekmény 47 66

2014 2015
Összes regisztrált bűncselelaniny 34 64
Közterülelen elkövetett bűncselekmény 8 14
Lakosok száma: 2646 2646
1000 lakosra eső bcs 12,84 24.18
1000 lakosra eső közt bcs 3,03 5,29



Előterjesztés
a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,

Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-án tartandó ülésére
2. napirend

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény (továbbiakban: Gyvt.)
96. *. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Gyermekvédelmi feladatok

Településünk állandó lakosainak száma: 2715 fő, ebből 515 fő kiskorú.

2013.január 1-jétől a települési önkormányzatjegyzőjének feladat-és hatáskore:
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásút,
- a törvényben előírt Feltételek esetén megállapftja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli
ellátását

- megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot.
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és

gyámügyi feladatokat.

Társhatóságok, bíróságok kérésére gyámsági, gondnoksági, gyermek elhelyezési ügyekben 11 családnál
kellett környezettanulmányt készíteni.

A gyermekek védelmét szolgálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megálIapítúának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján
- jogosult a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

(továbbiakban:Gyvt.) meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- természetbeni túmogatásnak
- más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (p1. tankönyvtúmogatús, kollégiumi díj)
az igénybevéteiére.

Települési önkormányzat jegyzője egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát amennyiben

a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (a nyztgchjminimzmz 28.500.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének hetvenszeresét.

b) családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem
haladhatja meg, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált gyermek tanulmányokat
folytat és megfelel a Gyvt. 20. * (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek. (A vagyoni helyzet
vizsgálata a) pontban leírtakkal egyezőek).

Az a magánszemély aki a gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi
pótlékra jogosult és rendelkezik adó- és járulékköteles jövedelemmel családi adókedvezményt vehet



igénybe. A családi adókedvezmény érvényesítésével megemelkedett a családok nettó jövedelme, ezért a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág feltételeinek az elmúlt évben kevesebben
feleltek meg.

Az előző évben 82 család 164 gyermeke részesült támogatásban. Tavaly átlagosan 59 család 112 kiskorú
gyermeke és 14 fiatal felnőtt tagja részesült kedvezményben.

Az 59 család közül egy gyermekes családok száma 24, két gyermekes családok száma 15, három
gyermekes családok száma 12, négy vagy üt gyermekes családok száma 8.
A támogatott családok közül 24 kérelmező egyedülálló szülő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 126 gyermek illetve fiatal felnőtt családjában az
egy főre jutó családi jövedelem:

Nyugdíjminimum
NyugdíjminimumotNyugdíjminirnum

íele. illetve annál több, dea
eléri Illetve meghaladjafeléL nem éri cl

nvuedijminimumot nem éri cl I
4 gyermek 46 gyermek I 76 gyermek

Azon gyermekeknek akiknek tárgyév augusztus l-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll a települési önkormányzat jegyzője tárgyév augusztus illetve
november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
2015. évben a kiosztott Erzsébet utalvány értéke I 653 000,-Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult. ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban,
korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban. átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátúsaiban, idöskorúakjáradékában vagy
olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
A pénzbeli támogatás havi összege — gyermekenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a.
2015. évben ilyen pénzbeli ellátás kifizetésére és az ehhez kapcsolódó pótlék lblyósítására sem került sor.

2015. évben négy család jövedelmi helyzete miatt kelleta rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti
beadványt elutasítani.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményében az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közü] csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
A gyermekek szervezett étkeztetését Jakabszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Jakabszál]ási Ovoda és Bölcsőde konyhája biztosítja.

Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
- bülcsődés,
- óvodás,
- 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után
- 2015. július 1-jétől azon nevelésbe vett gyermek után, aki bülcsődés, óvodás vagy tanulói

jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőtt után, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai
oktatásban vesz részt a térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani.

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a
térítési díj 50 %-át,

c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,



d) tartósan beteg, Vagy fogyatékos gyermek, tanuló után a térítési díj 50 %-át kedvezményként kell
biztosítani.

2015. szeptember 1-től kibővüli az ingyenes étkezésre jogosultak köre. Fontos változás, hogy
bölcsődében és óvodában 50%-ről 100%-ra emelkedett a nagycsaládban élő, Vagy tartós beteg,
fogyatékos gyermek kedvezménye. Szeptember 1-től már azok sem fizetnek bölcsődében és óvodában az
étkezésért, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a kötelezö
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Gyermekétkeztetést havonta átlagosan 256 fő veszi igénybe. Ebből általános iskolás 168 fö, óvodás
gyermek 73 fő, bölcsödés gyermek 15 fő.

Fentiekre tekintettel 2015. évben
- 72 iskolás gyermek 100 7c-os. 34 iskolás gyermek 50 %-os térítési díj kedvezményben részesült.
- Szeptember 1-jéig 2 óvodás 50 9v-os 40 óvodás és 5 bölcsődés 100 7v-os térítési díj kedvezményben
részesült.
- Szeptember 1-jétől (jövedelemnyilatkozat szerint) 13 bölcsődés S 68 óvodás gyermek jogosult
ingyenes étkeztetésre.

Az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők támogatása az elmúlt évben 20. 448.000,-Ft kiadással
járt.

Települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát — kérelmére — annak a
szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg:

- akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapította,
- a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét

betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt,
- a kérelem benyújtását megelözö időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról,

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
rendszeresen jár óvodába.

A Gyvt. 67/A. *-a értelmében
Hátrányos helyzetű Evermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek. aki
esetében az alábbi körülmények közül eay fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együti nevelő
mindkét szülő, a gyermekei egyedül nevelő szülő, illetve a családhafogadó gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú — (alacsony iskolai végzettség, inc/vizek igazolása ci kére/men meglett Önkéntes
nvi/atkozaual történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresöként tartotta nyilván a munkaügyi központ — (alacsony glalkoztatottság, melynek
Jninállását ci: eljáró hatóság ellenőrzi)

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, Vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli Vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek — (elégtelen lakókörn vezet, illetve lakáskörülmény)

Halmozottan hátrányos helyzetű 2yermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettö fennáll.



2015. évben 6 gyermek 70.000,-Ft óvodáztatási támogatásban részesült.
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok a kötelező óvodába járás 3 éves kortól történő
bevezetésével egyidejűleg 2015. szeptember 1-vet hatályon kívül helyezésre került a Gyvt-ből.
Az ellátás évi két alkalommal (június és december hónap) illette meg a jogosultakat. A törvényi változás
miatt az utolsó folyósításra 2015 júniusában került sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lépett.

2015 évben 22 család kérelmezte a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását.
8 család 15 gyermeke részére hátrányos helyzet, 14 család 31 gyermeke részére a halmozottan hátrányos
helyzet megállapítására került sor.

Jakabszállás, 2016. május 25.

4dA
Hegedűs Gaborné
Címzetes főjegyző



Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

Családsegítő Szolgálata Jakabszállás

BESZÁMOLÓ

a szolgálat 2015. esztendőben végzett munkájáról

Családseitő szolgálat feladata:

A csatádsegítés aszociális vagy menlálhigiénés problémák, illetve egyéb krizishelyzct miatt

segítségre szoruló személyek, családok számára az Ilyen helyzelhez vezető okok megelőzése, a

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott

szolgáltatás.

Jakabszállás község felnőtt lakosainak száma 2015-ben: 2200 fö

2015. évben 773 esetkezelés történt.

Ellátottak köre:

A szolgáltatást igénybevevők száma az év folyamán

Életkor Összesen
Nemek

0-6 7-13 14-17 18-31 J 35-19 50-61 62< 2014

Férji -

-

I 10 10 15 23 59

Nó -

- ( - IS 19 24 34 95

Összesen - - I 28 29 39 57 154

Á kliens szám (20l4-ban 136, 2015-ben 154) és az esetkezelések száma (2014-ban 581, 2015-

ben 773) a tavalyi évhez képest jelentősen növekedett.

2015-ben 38 tő esetében a szakmai tevékenységet egy találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem

lehetett lezárni.

Ebből 14 főnek együttműködési kötelezettsége volt a Családsegítő szolgálanal, mert az

Önkormányzattól rendszeres szociális segélvben részesültek. 2015.márc.l-én a rendszeres

szociális segélyezettek átkediltek a Kecskeméti Jáiti Hivatalhoz, közülük csak az maradt a

családsegítő szolgálatnál aki továbbra is igénybe kívánta venni a szolgáltatást önkéntesen (4 fö).

24 fő önkéntesen vette igénybe a szolgáltatást, ők olyan gondokkal küzdöttek, amelyek

bonyolultak (p1. jövedelem nélküliség), netán több szereplősek (pl.:családi, kapcsolati gondok),

és amelyeket tervszerű, több találkozást igénylő megállapodás keretében lehetett megoldani.



Felmerülő problémák:

A megnövekedett esetkezelések száma azt mutatja, az embereknek egyre nagyobb szüksége van

a családsegítő szolgálatok munkájára. Nehezen tudnak eligazodni a gyorsan változó jogszabályi,

büroksatikus rendszerben. Nagyon sokzm kérnek segítséget hivatalos levelek énelmezéséhez,

levelek, kérelmek, fellebbezések megírásához, nyomtatványok kitöltéséhez vagy éppen elveszett

irataik (TÁJ kártya, Adókártya, szem.igazolvány ) pótlásához. Sokan veszik igénybe a

fénymásolási. faxolási lehetőséget. Jó szolgálatot tesz az internet, segítségével elérhetőek és

letökhetőek a különböző szervek űrlapjai, nyomtatványai, Így az ügyfeleknek (akik egyébként is

kevés jövedelemmel rendelkeznek) nem kelt beutazniuk a városba egy-egy nyomtatványért,

postán is tudják intézni ügyeik jelentös részét.

Szakmai tevékenysée:

Legtöbb esetben ügyintézéshez kérnek segítséget, nehezen boldogulnak a különböző

nyomtatványok kitöltésével. Egyre több családot érint a munkahely és a pénz hiánya, emiatt

megélhetési gondokkal küzdenek. Helyzetük javitásárn nincs eszköz a kezünkben, próbáltam

kiaknázni az állam által elérhető lehetőségeket és a bevételeik heosztásában tanácsokkal

segítettem őket.

A családseitő szolgálat keretében az alábbi szobzáltatásokat biztosítottam:

• Szociális, életvezeíési ás menlálhigiániés tanácsadás

• Anyagi nehézségekkel küzdők részére a pénzbeli, lermészetbeli eHátásokhoz, a szociális

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszeri’ezásét, igénylését ás Üintézését:

Lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, aktív korúak

ellátása, megváltozott munkaképességüek személyek ellátásai, családi pótlék, gyes,

gyed, gyet, anyasági támogatás, fogyatékossági támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás,

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, egyszeri segély önkormányzattól,

nyugdijfolyósitótól ‚ illetve egészségbiztosítási pénztárt6l. nyugdíjemelés ‚ öregségi

nyugdíj, özvegyi nyugdíj, áiwaellátásról való tájékoztatás, igénylésben segítés,

közremükődés.

• Rezsihátralákok kezelése. rászleijizetések kérelmezése: Kapcsolattartás a közüzemi

szolgáltatókkal (áram-, gáz-, vizszolgáltató, szemétszállitó), felhalmozott tartozás esetén

számlaegyenleg egyeztetése, védendói státusz és részlettizetés kérelmezése, mérőállás,

felhasználó változás bejelentése.



A lakosság részére kiírt pályázatok figyelemmel kisérése, segítségnyújtás a pályázatok

benyújtásában. 201 5-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a EDF Démász Zrt

közösen meghirdetett pályázatára 19 főnek segítettem pályázatot benyújtani, amit

mindenki meg is nyert. A program sikeressége érdekében folyamatos kapcsolatot

tartottam telefonon vagy e-mailben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival.

Tartós munkanélküliek, fatal munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők

foatékossággal élők, szenvedélybetegek ill. e’éb okból szociálisan rászoruló

szentélyek számára segítségnyújtás: A Munkaügyi Központ honlapján vagy a helyben

meghirdetett állások rendszere5 figyelemmel kisérése, közzététele a családsegítő

szolgálat hirdető tábláján. Munka után érdeklődőknek segítés álláskeresésben, önéletrajz

megirásában, jelentkezés elküldése e-mailben.

ldőpontkérés szakorvosi vizsgálatokra, kontrollra, hivatalos ügyintézéshez.

• családgondozós, a családban jelentkező működési zavarok illetve konfiktusok

megoldásának elősegítése: Ez cselekvési terv alapján folytatott többszöri találkozást és

munkát jelent. A családban vagy éppen testvérek között felmerülő konfliktusok miatt

keresnek meg, kérnek segítséget. 2014 októberétől az Intézmény heti 10 órában alkalmaz

egy pszichológust, aki segíti a mi munkánkat, és az ügyfelek ig igénybe vehetik, de

sajnos hiába ajánlom fel a rossz beidegződés miatt, úgy mond „tiltakoznak” ellene és

nem veszik igénybe.

A szolgálat rendelkezik szkennelési lehetőséggel. igy segítséget tudok nyújtani a lakosság,

illetve bizonyos csoportok számára meghirdetett pályázatok igénybevételében.

2015-ben az Erzsébet program keretében 7 (Ő nyugdíjasnak segítettem fllrdőbelépő pályázat

benyújtásában, amit meg is nyertek és igénybe vettek. I család számára Segítettem benyújtani a

nagycsaládosok számára hirdetett üdülési pályázatot.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett háztartási nagygépek (mos6gép)

energiamegtakarítást eredményezö cseréjét támogató pályázat a megnyitást követően olyan

gyorsan lezárult hogy oda Sajnos nem tudtunk pályázatot benyújtani, pedig jelentős volt az

érdeklődés.

Havonta egy alkalommal ruhaválogatást tartunk a rászoruló családoknak, azokból a ruhából,

amit a helyi lakosságtól kapunk.

Próbálom a lakosságot segíteni a lehető legtöbb területen, amit a családsegí tő szolgálat

biztosítani tud.



Jövőre vonatkozó javaslatok:

2015-ben munkám során egyre több olyan idős emberrel kerülök kapcsolatba, aki egyedül él.

nincs gyermeke, már régen nem tartanak kapcsolatot, távol élnek vagy dolgoznak, hogy el

tudják tartani családjukat. Nincs olyaii személy a környezetükben, aki gondoskodjon róluk. Idős

koruk és egészségi állapotuk miatt már állandó segítségre lenne szükségük. Szociális otthoni

elhelyezési nem akarják kérni, vagy hu már kérték, lemondják, mert nem akarják eHiagyni

otthonukat, ragaszkodnak hozzá. Ha mégis igényeltek szociális otthoni elhelyezést, a bekerülés

éveket is igénybe vehet. Addig is a helyzetük megoldatlan.

Házi segítségnyújtás működik a településen, dc állandóan 6k sem tudnak jelen lenni. Jelenleg

Jakabszálláson működik nappali ellátás, de itt csak hétköznap 8 és 16 óra között

tartózkodhatnak. Hétvégén, esténként és ünnepek alkalmával ellátatlartok maradnak. Átmeneti

megoldás lenne számukra az is, ha naponta he lehetne őket hozni a nappali ellátásba és délután

hazaszáljítani.

Segítség lenne, ha hétvégén, ünnepek miatti hosszabb szünetek alkalmával valaki rájuk tudna

nézni otthonukban, szükség esetén ellátná. segítené őket.

Jó lenne erre a problémára megoldási találni, mert vannak egyedül élű idős emberek

iakabszáHáson, akik bármikor ilyen helyzetbe kerülhetnek, és nem tudunk számukra megfelelő

segitségel nyújtani.

Jakabszállás, 2016. március 30.

Csúri Ferenc Róbeitné

családsegitő
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Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata Jakabszállás

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módositoti 1997.évi

)CCU.tv.9ó.(6) bekezdése iija elő a gyermekjóléti szolgálat beszámolási kötelezettségét a

Képviselő Testület felé. A 149/1997.(IX.l0.) Komtrendelet 10. számú melléklete meghatá

rozn a tartalmi követelményeket a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására.

Fenti jogszabályok figyelembe vételével készítettem el beszámolómat.

A 2yennekjóléti szolEálat munkája az alábbi tevékenysé2ekből áll Össze:

- A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése

- gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése

- a családjukból kiemelt gyermekek visszahelyezésének érdekében végzett munka.

- válsághelyzetben lévő várandós

- észlelő ésjclzö rendszer működtetése

A zvermekióléti szolEálat célja, feladata:

A gyermekjóléti szolgá]tatüs olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasznülúsával szolgálja

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyer

mek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Személyi feltételek

I fő főállású családgondozó — szociális munkás végzettséggel

Táravi feltételek:

A Gyermekjóléti Szolgálat az Idősek klubja épületében rendelkezik külön irodával, az Ady E.

ii. 5. szám alatt. Ez az ügyfelekkel folytatott személyes és zavartalan beszélgetések terén na

gyon előnyös.



A technikai feltételek megfelelőek. Rendelkezésre áll számítógép, telefon, fénymásoló és in

ternet hozzáférés.

A családlátogatásokat és a környezenanulmányok készitését szolgálati jármüvel oldom meg.

Ellítottak kőre:

Jakabszállás állandó lakosainak száma 2015-ben 2715 fb, ebből 515 fó kiskorú.

A gondozási esetek számát tekintve 2015-ben 37 gyermeket, illetve 19 családot gondoztam.

Az év folyamán 9 gyermeket vettünk gondozásba, ami 7 családot érintett. A családokkal tör

ténő kapcsolatfelvétel 30 esetben történt ajelzőrendszer tagjainak (22 esetben az iskola (álta

lános (15) és közép (7),2 esetben a gyámhivatal, 2 esetben más település gyermekjóléti szol

gálata) és 4 esetben a lakosság jeLzésének alapján. Pozitívumként könyvelhető cl, hogy emel

kedik a lakossági bejelentések száma, amelyek a legtöbb esetben megalapozottak.

2015-ben gondozott gyermekek életkor és nem szerinti megoszlása a következő:

Védelembe Nevelésbe

Nem Kor Alapellátás vett vett

0-2 éves O - -

Fiú 3-5 éves 3 - -

6-13 éves 7 1

14-l7éves 7 I -

0-2 éves 2 - -

Lány 3-5 éves - I

6-13 éves 4 I

14-l7éves 7 - -

Ősszescn 30 4 3

Szakmai tevékenyséE:

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az Ön

kéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján

kerülök elsősorban kapcsolatba a családokkal. Felkínálom a szolgálat segítségét Ha a család

elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás, megállapodás kötése, ki milyen feladatot
vállal a probléma megoldása érdekében. Mivel a kapcsolatfelvétel továbbra sem Önkéntes,

megnehezíti az együttműködés kialakulását, mert gyakran kell a munkámat nyíltan vagy bur

2



koltan ellenálló családokkal kezdeni. Eredményként könyvelhető el, ha sikerül az ellenállást

együttműködésbe fordítani, mert csak ezután kezdődhet meg az érdemi munka a probléma

megszüntetése érdekében.

Ha az alapellátás keretében történő családgondozás nem vezet eredményre, javaslatot teszek a

védelembe vételre. A Gyámhivatal határozatban rendeli el a családgondozást, a szolgáltatás

igénybevételét, a szolgálattal való együttműködést. A védelembe vett gyermekeknek, ill. szü

leiknek együttműködési kötelezettséget Ír elő a családgondozóval, ill. a gyermek részére ma

gatartúsi szabályokat Fogalmaz meg, figyelmezteti a szülőket helytelen magatartásuk, életvi

telük megváltoztatására.

Elsősorban az Önkéntes gondozási formát részesítem előnyben, igy hatékonyabb tud lenni a

családgondozás.

2015-ben családból történő kiemelésre nem került sor. Gyermek vagy fiatalkorú által elköve

lett bűncselekményröl I esetben érkezett jelzés.

Az alapellátásba került gyermekek fként anyagi (megélhetési), gyermeknevelési, magatartá

si-, tanulási zavarok, a szülők vagy a család életvitele miatt kerülnek ellátásba, de jellemző a

szülők közötti konfliktus, szülői elhanyagolás is.

Újabb védelembevételre az év folyamán 3 család (4 gyermek) esetében került sor. 2 gyermek

esetében a védelembe vétellel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás felttggesztésére is sor

került: I esetben a szülők között felmerülő konfliktusok, 2 esetben pedig a gyermekek iskolai

magatartása, tanuláshoz való hozzáállása, a szülők gyermeknevelési problémái, valamint a

közöttük zajló konfliktusok miatt vált indokolttá,

Lezárásra 2 eset került, ami 2 gyereket érintett. A lezárásokra azért került sor, mert, a gondo

zásba vétel oka megszűnt gyermekek nagykorúak lettek, több család elköltözött a tetepülésről,

így megszűnt a Gyermekjóléti szolgálat illetékessége.

A Gyermekjóléti szolgálat családgondozójaként a szülőkkel és a gyermekekkel állandó kap

csolatot tartok, havonta egyszer, de szükség szerint többször is meglátogatom a családokat,

figyelemmel kísérem 22 életvitelüket és törekszem a személyes segítő kapcsolatot kialakításá

ra. Infomiációkka], segítő beszélgetéssel, tanácsadással, hivatalos ügyeikben való köuemű

ködéssel, illetve más szolgáltatásba való közvetítéssel igyekszem segíteni a gyermekeknek,

illetve szüleiknek. Az elmúlt évben 117 alkalommal történt családlátogatás.
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A Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2015-ben Összesen 682.

• informáci6nyújtás 151

• segitőbeszélgetés 116

• tanácsadás 124

• hivatalos ügyekben való közreműködés 35

• közvetités más szolgáltatásba 117

• védelembe vételi tárgyalásonlfelülvizsgá]aton való részvétel 4

• felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel(átmenetei nevelésbe vétel)2

• konfliktuskezelés

• szociális vá]sághelyzetben lévő várandós anya gondozása

• adományozs 134

Egy gyermek esetében esetkonferenciát hívott Össze a Területi Gyennekvédelmi Szakszolgá

lat, az érintett családot és 22 ügyben érintett szakembereket a segftségnyújtás, a hatékonyabb

előrelépés érdekében. 2015-ben, 2 esetben vettem részt esetkonferencián.

Felmerülő yroblémák

Az elmúlt évben 30 jelzés érkezett, amiben főként a gyermekek magatartási, beilleszkedési

problémáit, igazolatlan hiányzásait jelezték a helyi általános iskolából, illetve középiskolák

ból. Ezek az esetek gyakran szakember (pszichológus, pszichiáter) segítségét igényelték. Be

szárnolójukban kitértek arra, hogy tanulási probléma miatt viszont egyre kevesebb diákot kell

a Nevelési Tanácsadóba irányítani (3 fó), mivel már az óvodában megteszik ezt.

A településen a gyermekek pszichológiai ellátása 2015-ben is megoldott volt, hetente egy

alkalommal járnak a gyermekek a Nevelési Tanácsadóból kijáró pszichológushoz. Viszont a

jelentkezést követően továbbra is hosszú a várakozási lista, ez gyakran okoz nehézséget a

problémák megoldásában. A Gyennekjóléti szolgálat családgondozójaként igyekszem a szü

lőket Qevelési, életvezetési tanácsokkal ellátni, de ez nem pótolja a szakember könemüködé

sének hiányát.

Az a tapasztalatom, hagy a családok problémái egyre összetettebbek: gyermeknevelési, csalá

di konfliktus, életviteli és anyagi gondok (munkanélküliség) mellett megjelenik a magatartás-
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zavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás, valamint a családon belüli bántalma

zásis.

Egyre több a gyermeknevelés terén jelentkező probléma, a szülők következetlen ráhagyó ne

velési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik tanulmányi

munkájára, szabadideje hasznos eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás gyere

kek sem tekintik a szülőt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk forduljanak.

Ez főként az iskolában jelenik meg a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémái

okaként, mivel ott szabályokat kell betartani. Nagyon fontos, ha felismerik ezt a problémát

szakemberként, már időben jelenék, hogy a szülők és a gyermek minél korábban megkaphas

sa a szükséges segítséget, mert a berőgzült szokásokat már nagyon nehéz alakítani.

Ezekben az esetekben igyekszem hasznos, gyermeknevelés szempontjából célravezetőbb ta

nácsokkal ellátni a szülőket, valamint a Nevelési Tanácsadóhoz, bizonyos esetekben gyer

mekpszichiáterhez irányítani a szakember segítségét igénylő eseteket. Azonban lehet, hogy

csak bosszú hónapok után kerül a gyermek a szakemberhez és nem is feltétlenül mindig a

gyermek az, aki kezelésre szorul, mivel ő csak a tünethordozó.

Szinte minden gondozásomban álló család súlyos anyagi, megélhetési problémákkal is küzd,

ami főként a munkanélküliségből adódik. Gyakran ezek a problémák vezetnek családi konf

liktusokhoz, ami később a gyermekek viselkedésében, magatartásában is érzékelhető. Sajnos

ezek a gondok ajövőben úgy tűnik fokozódni fognak és nem megszűnni.

A Családsegítő szolgálat tájékoztatójában szintén arról számolt be: „A családok anyagi, meg

élhetési nehézségekkel, muzikanélküliséggel. egészségkárosodás következményeivel küzde

nek. A mezőgazdaságból való megélhetés nehézsége miatt az alkalmi munka lehetősége is

csökken.”

Legtöbben már évek óta munkanélküliek vagy egészségkárosodás miatt munkaképesség

csökkentek, ami hátráltató tényező a mi.mkaerőpiacon. A segítségnyújtás érdekében a foglal

koztatással kapcsolatos infonnációkról folyamatosan tájékozódik a munkaügyi központ hon

lapjáról, a meghirdetett álláslehetőségeket kif3ggeszti az intézmény hirdetőtábláján, ahol bár-

Ici megtekintheti.

Sok jelzés érkezett a gyermekek magatartási, beilleszkedési problémái miatt a helyi általános

iskolából, amely gyakran szakember (pszichológus, pszichiáter) segítségét igényelte. Beszá

molójukban kitértek arra, hogy tanulási probléma miatt viszont egyre kevesebb diákot kell a

Nevelési Tanácsadóba irányítani mivel már az óvodában megteszik ezt.

A településen jelenleg megoldott a gyermekek pszichológiai ellátása, hetente egy alkalommal

járnak a gyermekek a Nevelési Tanácsadóból kijáró pszichológushoz. Viszont a jelentkezést
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követően hosszú a várakozási lista, ez gyakran okoz nehézségei a problémák megoldásában.

A Gyermekjóléti szolgálat Igyekszik a szülőket nevelési, életvezetési tanácsokkal ellátni, de

ez nem pótolja a szakember könemüködésének hiányát.

Tanulást scEitő. prevenejós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolEáló proEramok

A tanév ideje alak délutánonként napközi és tanulószoba működik, ez különösen azoknak a

gyermekeknek fontos és hasnios,akiknek a szüleik otthon nem tudnak Segítséget nyújtani. A

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Jakabszállási Általános Iskola tájékoztatása szerint:

Délután 146 diák készült fel a másnapra, ebből 93 napközis (alsós), 55 tanulószobás (felsős).

Iskolánk széles körben biztosított délutáni elfoglaltságot a gyermekek számára. Azok az alsó-

sok, akiknek gondja volt a tanulással heti 2 alkalommal kaptak korrepetálást, valamint, ha

BTN’ÍN-esek 41fő), vagy SNI-sek (22 tő) heti 2 Óra fejlesztésben részesültek (SNI-ek a lét

számban 2 főnek számítanak). A felsösöknek szaktanárok igény szerint nyújtanak segitségeL

Biztosítanak délutáni programokat is a gyermekeknek különböző szakkörök (magyar szakkör

- angol, matematika, német, természetismeret, rajz szakkör), valamint modern tánc, irodalmi

színpad, kézilabda, foci, egészséges életmód kör, szinházlátogatás.

A nyáron úszótáborban tanultak meg úszni a gyerekek (44 tő). Külön volt a tanodásoknak

úszótábor pesti kirándulással, ahol 30-an vettek részt. Kerékpár túrán edződhettek a tanulók

Őrség környékén átlépve Ausztriába (16 gyerekkel, valamint felnőttekkel). Az Iskolai mese-

táborban 36-an (főleg hátrányos helyzetűek) vettek részt.

Tankönyvtámogatásban 1-3. osztályig (mivel nekik ingyenes) 73, 4-8. osztályig 73 gyermek

részesült, étkezési támogatásban 103 fő.

A magatartási problémás gyermekekhez pszichológus járt hetente az iskolába, a létszám vál

tozó (7).

Speciális iskolába a szakértői vélemény alapján 2 diáknak kellenejámi, de a szülők nem tud

ják megoldani behordásukat, kollégiumba nem szeretnék adni őket.

A drog prevenció keretében mindig részt vesznek 7. és 8. osztályosok előadásokon és bemuta

tókon, ahol érintették az alkohol és cigaretta káros hatásait is. Az osztályfőnöki és biológiai

órákon szintén szóba kerültek ezek a problémák, az egészséges életmód, táplálkozás, stb. té

mákkal.

2015.év decemberében Tóth Szilvia rendőr őrnagy tartott előadást a 8. osztályos tanulóknak,

mely az iskolában keletkezett konfliktus kezelésre tededt ki.
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Észlelő és jelzőrendszer működtetése:

A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartom a kapcsolatot, igyekszem az észlelő- ős jelző

rendszer működését minél jobban összehangolni. Évente 6 alkalommal szakmaközi megbe

szélést tartok, amelynek állandó meghivottjai ajelzőrendszer tagjai:

— Védőnői szolgálat munkatársa,

— Háziorvosok,

— Családsegítő szolgálat családgondozója,

— Közoktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei,

— Körzeti megbízott

itt történik a résztvevők között a szolgáltatást. igénybevevő gyermeket ős családot érintő in

fonnációk cseréje, megbeszélésre kerülnek a gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okok,

felosztásra kerülnek az elvégzendő feladatok a megoldás, megszüntetés érdekében.

A körzeti megbízott beszámolójából idézve: Közös célunk, „hogy minden gyermek a család

jában nevelkedjen, ezért próbálják a szakemberek a problémát, valamint a gyermekek vesző

lyeztetettségét a családon belül megszüntetni, hogy ne kerüljön sor a gyermek családból tör

ténő kiemelésére. A legfontosabb jelzőrendszer az óvoda és az iskola. Itt ugyanis a gyermekek

a legtöbb időt töltik. Ezen intézmények feladata, hogy felismeije, keresse az okokat, jelezzen

az illetékes szakembereknek.”

Fontos tudni, hagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozójaként jelzés, írásos anyag nélkül

nem kereshetem fel a családot, hisz ok nélkül nem léphelek be egy család intim szférájába,

nem sérthetem meg az érdekeiket. Az írásos jelzést a jogszabályi háttér is előírja és kéri. Ezú

ton szeretném ismételten felhívni ajelzőrendszer tagjainak a figyelmét jelzési kötelezetiségük

írásban történő teljesítésére. Az írásban történő jelzéstől azonnali beavatkozást igénylő krízis-

helyzet esetén lehet eltekinteni, azonban ajelzést utólagosan írásos formában pótolni kell.

A beérkező jelzések még gyakran érkeznek a legminimálisabb információ tartalommal. A

szakmai tevékenység megkezdése valamint a hatékony együttműködés érdekében, fontos,

hogy a gyennekjóléti szolgálat családgondozójaként rendelkezzem azokkal az Információk

kal, hogy mit tett a jelzést tevő személy vagy intézmény az általa feltárt veszélyeztető okok

megszüntetése érdekében. Ezért a jelzést tevőnek ismertehie kell a gyermek érdekében általa

eddig megtett intézkedéseket, ezen felül a megszüntetés érdekében tett esetleges javaslatait,

ami gyakran elmarad ős utánjárást igényel.

A jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket követően minden esetben 3 napon belül felvettem a

kapcsolatot a családdal, ős ezt követően megtettem a szükséges lépéseket, alapellátás kereté

ben megkezdődött a gondozás, vagy megtörtént a szakemberhez kőzvetítés.
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A beszámolókból arról értesültem, az Iskola és óvoda pedagógusai tesznek családlátogatáso

kat a gyermekek helyzetének minél jobb megértése érdekében. Iskolából az osztályfőnökök

25, családot látogattak meg, az óvodából 28 családot.

2015-ben történt események

A rászoruló családok egész évben kapnak folyamatosan ruha adományokat, amelyeket Saját

maguk válogathatnak ki a község lakosai által behozott és elraktározott nihákból. Illetve, ahol

konkrét tudomásom van róla, hogy a családban a gyermekeknek ruhára van szüksége, a ruha

adományt összeállítom és kiviszem.

Az év folyamán látva a családok egyre rosszabb anyagi helyzetét, „Hogy örömteli legyen a

Karácsony azoknál is, ahol szegény a Jézuska” mottóval ebben az évben is tartás élelmiszer

gyűjtésbe kezdtünk. Plakátokat ragasztottunk a falu forgalmas helyeire és gyűjtődobozt he

lyeztünk ki, hogy minél több jó szándékú, segíteni akaró ember értesüljön róla. Ebben az év

ben a gyrűjtésünk óriási eredménnyel zárult. Helyi és Kecskeméti egyéni vállalkozók, KFT-k,

magánszemélyek támogatták az adománygyűjtést. A gyűjtést a rászoruló gyermekes családok

részére indítottak, de a nagy mcimyiségre való tekintettel az adományozottak körét a települé

sen élő idős, egyedül élőkre is kitedesztettük. A családsegítő szolgálat családgondozójával

közösen egy hónapig tartó megfeszített munkatempá mellett, a jelzőrendszer tagjaival és az

önkormányzattal folytatott egyeztetéseket követően sikerült 17 családnak és 22 Idős embernek

a Karácsonyát megszépiteni.

December 21.-én a kultúrház épületében karácsonyi ünnepséget tartottunk, melyen 96 gyer

mek vett részt. A gyermekeket teával és péksüteménnyel vendégeltük meg. A vendéglátáshoz

szükséges teát és péksüteményt a helyi vállalkozók adományaiból tudtuk biztosítani.

A gyerekek az ürmepségen játékokból, édességből, gyümölcsökből összeállított csomagokat,

Illetve a Pitypang Óvoda óvodásai és az általános iskola által készített cipős doboz ajándéko

kat kapták.

2015. október 20.-án részt vettem a kecskeméti Rendőrkapitányság által szervezett roma in

tegrációs előadáson.

2015-ben több alkalommal is a rendörséggel közösen ellenőriztük a helyi külterüled ingatla

nokat, és a külfNdi munkavállalókat, ahol iskolaköteles gyermeket találtunk, ott a gyermeke

ket iskolába kerülését segitettük.
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2014 októberétől MihaJa Timea pszichológus személyében Saját munkánk könnyitésére kap
tunk segítséget. Timeához fordulhatunk a munkánk során felmerülő nehézségekkel, azzal,
hogy bizonyos helyzeteket hogyan kezeljünk, ill. konkrét család esetében is kaphatunk segít
séget. Ha a család vállalja, akkor elsősorban a szülőkkel találkozik Timea, 2015-ben Jakab
szálláson 3 családdal került kapcsolatba. A pszichológiai segítségnyújtás mindenképpen egy
hosszabb folyamat után hozhat eredményt.

A jövőre vonatkozó javaslatok

A jövőben is közösen próbáljuk Segíteni a szülőket a munkahelytalálásban a gyermekek
helyzetének javítása érdekében, valamint támogatni a gyermekek miné’ korábbi óvodába ke
rülését, illetve szükség esetén a bölcsödébe való felvételét.

Végezetül elmondhatom, hogy a jetzörendszer tagjai jó kapcsolatban vannak egymással és a
Gyemiekjóléti Szolgálattal.

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel és hiva
tástudattal végzik.

A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki együtt érző figyelem
mel törekszik a gyermekek helyzetének javitására.

.1
1 •/

Jakabszállás, 2015.03.30.
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TótkÍ
családgondozó
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. május 30-i ülésére
3. napirendi pontjához

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Közigazgatási területén megvalósult a szennyvízhálózat kiépítése. Ennek
következtében a lakosságot rákötési kötelezettség terheli.
A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 55. *-a a
következő szabályokat tartalmazza:

(1) Az ingatlan tulajdonosa — Ím törvény vagy kormányrendelet másként ize;iz rendelkezik —

köteles űz ingatlant ci víziközmű-rendszerbe beköttetni és ci víziközmű-szolgáltatást igénybe
venni, ha
ci) az ingatlant határoló közterületen olyan, ci köznzűves ivóvízellátás vagy ci közműves
szennvvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközm ő-rendszer helyezkedik cl, wnihez
ivóvíz-hekötővezeték vagy szenny víz-hekötővezeték és azok ;nűtárgvai kiépítésével közvetlenül
csatlakozni lehet, és
h) cl: ingatlanon felépített épületre használatbczvételi vagy fennmaradási engedélyt adott,
továbbá ci használatba vételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló
eljárás Jblvamatban van.
(2) Az (1) hekezdésben meghatározott kötelezettségre tíz ingatlan tulajdonosát mindkét
víziközmű-szolgálmtási ágazat vonatkozáscíhcm felszólíthatja a víziközinű—szolgáltató. A
kötelezettséget tíz írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül teljesíti az
ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség ci tidajdonostcírsakat
egyetemlegesen terheli.
(3) Ha űz ingatlan tulajdonosa a bekötés valamennyi műszaki előJltételét teljesítette, a
víziközm ő-szolgáltató az ingatlan víziköz,nű-rendszerhez történő csatlakoztatását ás a
közszolgóltatási szerződés létrejöttét nem tagadhatja meg.
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) bekcdésben Jáglalt kötelezettségét a (2) hekezdéshen
meghatározott határidöben nem teljesíti, a víziközmű—szolgáltató kérelmére a tulajdonost a
járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. A járási hivatal eljárása igazgatási
szolgáltatási díjjYzetési kötelezettséget nem von maga után.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) szerint:

„11. (1) A talajterhelési dijfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára ÍZ cm köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
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Jakabszállás Község Polgármestere
engedélvezés hatálya alá tartozó szemiyi’ízelhelyezést, ideértve ci: egyedi zárt
szennyví:tározót is, alkaknaz. Anzennyihen ci közcsatornát év közbe,, helyezik üzembe, ci
dújizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
teri, eh.
(2) Ne,,, terheli dijfizerési kötelezettség azt ci kibocsátót, ciki külön jogszabályok szerint egyedi
szennyvízelhelyezési kislétesítnzénvt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberenclezést alkalmaz és
ci kibocsátás közvetlen környezetében ci kibocsátó által létesített zizegjYgyelő objektumban ci
talajjal kapcsolatbami lévő felszín cilatti vízbe;, ci kibocsátó által évente vizsgált nitrát,
cmuzzóniwn, sznlját, kiürül tartalom egyik komponens tekintetében sem Ím/adja meg 20%—kal ci
2005. évben, illetve ci közcsatonza üzenibe helyezését követő hónapban végzet! alapcillapot
Jdniérés keretében mért értékeket.”
A fenti jogszabályhelyek figyelembe vételével, aki Jakabszállás közigazgatási területén a
szennyvíz-közműhálózatra 2016. Július 31-ig nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.
A díj mértékét a törvény határozza meg. A Kttv. 211A. * (1) bekezdése a kibocsátó
kötelezettségét, a (2) bekezdésében és a 26. (4) bekezdésében található jogszabályi helyek a
települési önkormányzat felhatalmazásait szabá]yozzák, a 2 l/A. * (3) bekezdése pedig a
közszolgáltató feladatát írja le.

„21/A. (1) A helyi vízgazdálkodási hatóscigi jogkörbe tartozó szennvvízelheivezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat ci kibocsátónak kell ;negáliapíta;zia, bevallania és megfizetnie
(önczclozás) ci tárg véve! követő év március 31 —éig.
(2) A he/vi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szemimiv’ízelhelyezcvhez kapcsolódó
tű/ajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, hefizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, vczlw;iint ci chjkedveznzények és izientességek esereit a
települési ömikoninínyzat rendeletben állapítja meg. A kibocsátó ci he/vi vízgazdálkodási
hatósági jogkörhöz kapcsolódó tcilajterhelési dijat az önkormányzati rendeletben közzétett
számla javára ‚fizeti meg.
(3) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talczjterhelési di] ;negállapításához és elle;zőrzéséhez szükséges adatokat ci
települési önkormányzat rendelkezésére bocscitja.
26. (4) A települési önkor;ná;zyzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási
hatóscigi jogkörbe tartozó szennyvízelhelvezéshez kapcsolódó talajterhelési dijjcil
kapcsolatban ci 12. -bci;z meghatározott általánv megállapításának szenzpontjait, valcu;zi,zt ci
21/A. Lbűn imieghatározottakat.
Az egységdíjat a Kttv. 12. *-a állapítja meg a következők szerint:
»(1) A talajterhelési dij mizértékét ci talqjterhelési díj (2) hekezdésben meghatározott alapja, ci
(3) bekezdésben meghatározott egvségchj, valamint ci település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.
(2) A talajierhelési di] alapja ci szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében ci méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában űz átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve ci kiilön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségéveL
(3) A talajterhelési di] egységchjáncik mértéke: 1200 Ft/;n.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. * a) Pont ab) alpontja szerint
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Jakabszállás Község Polgármestere
Jakabszállás község érzékeny besorolással rendelkezik, ebből az következik. hogy a Kttv.
területérzékenységi szorzó mértéke I ‚5. Jakabszállásan tehát a fizetendő talajterlwlési díj
mértéke: 1200x1,5=1800.-FUm3.

A talajterhelési díj megfizettetése nem lehetősége az önkormányzatnak, hanem kötelezettsége
annak behajtása az önkormányzati adóhatóság útján.

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Jakabszállás, 2016. május 24

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, PctőIi Sándor u. 14.
‘76/58l-800 Fax: 76/581-802, + 3620939 2398

polgarmcswr@jakahszallas.hu





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2016 (.)
önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.* (2) bekezdésében, és a 26.* (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 11*. * (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1 .*
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén azokra a
környezethasználókra (továbbiakban: kibocsátók) terjed ki, akik a tulajdonukat képező (vagy
használatukban álló) ingatlanon évi 500 m3-t meg nem haladó mennyiségű kommunális
jellegű szennyvizet helyeznek el és az ingatlanukhoz kapcsolódó közterület szakaszon van
működő szennyvíz közműhálózat, amelyet nem vesznek igénybe.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a víz- és szennyvízközmü hálózatot üzemeltető
közszolgáltatóra is az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában.

2.*
A díjflzetési kötelezettség

(1) Talajterhelési díjflzetési kötelezettség a rendelet I. * (1) bekezdésében meghatározott
kibocsátókat terheli a talajba juttatott szennyvíz mennyisége alapján.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat évente megállapítja és bevallja az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon. A kibocsátó a bevalíás évét megelőző
év — bázisév — vízfogyasztását köteles Figyelembe venni a díjalap meghatározására.

(3) A Fizetési kötelezettséget egy összegben, a bevallással egyidejűLeg a pénzforgaLmi
számlanyitúsra kötelezett kibocsátónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással,
a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett kibocsátónak belföldi fizetési számlájáról
történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízússal kell teljesítenie Jakabszállás Község
Onkormányzata 11732002-15338208-10010062 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

(4) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az
adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként kell feltüntetni.

(5) Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalúnyként az engedélyben
szereplő vízmennyiség, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell Figyelembe
venni.

(6) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.



(7) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallúsban szereplő kibocsátási adatok
valódiságának a közszolgáltatón keresztüli ellenőrzésére.

Adatszolgáltatás

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves
ivóvízelLátást és közműves szennyvízelvezetésr végző víziközmű-szolgáltatót (továbbiakban:
víziközmű-szolgáltató) a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában
kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási minden év február 20. napjáig kell teljesíteni az
önkormányzati adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait
tartalmazza.

(3) A kibocsátó a bevallással egyidejűleg adatot szolgáltat a szennyvíztárolójából tárgyévet
megelőző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgúltató a csatornára rúcsatlakozók köréről, a
kibocsátók körében történt változúsról, valamint az előző évben szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiségről minden
negyedévet követő hó IS. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal köteles
adatot szolgáltatni, amelynek január I. és a rácsatlakozás időpontja közötti időszakra kell
vonaikoznia.

4. *
Díjmentességek

(1) Mentes a talajterhelési díj rnegíizelése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi
vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja,
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után,
d) akinek a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de
csak kerti csappal rendelkezik és az ingatlanban nincs fürdőszoba.

(2) A mentességre jogosult kibocsátó a mentességre vonatkozó kérelmét legkésőbb a tárgyév
március 31-ig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) Mentes a 2016. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a
közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára 2016. december 31-ig ráköt és ezt a
közszolgáltató által kiállított irattal igazolja legkésőbb a következő év január 31-ig.

S. *
Díjkedvezmények

(1) Kérelemre, a tárgyévre 50 %-os kedvezményben részesülhet a természetes személy
kibocsátó, ha egyedül élő, a 65. életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.



(2) Az (1) bekezdés szerinti díjkedvezményre jogosult kibocsátó a kedvezményre vonatkozó
kérelmét legkésőbb tárgyév március 3 l-ig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kedvezmény igénybe vételéhez a kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozó jövedelemrői szóló igazolásokat.

E rendelet alkalnrnzásában:

Értelmező rendelkezések

I. Egyedül élő: aszociális igazgatásról és szociális eltátásokról szóló 1993. évi
* (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy.

III. törvény 4.

2. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.

3. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön órával
(főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely.

4. Közszolgáltató: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Körösi út
5sz.

S. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a
kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az
termék részévé válik.

Záró rendelkezések

előállított

E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Jakabszállás, 2016. május 24

Szabó György Róbert
polgármester

A rendelet kihirdetve

4—j
Kegedus Gaborne

címzetes föjegyző

Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző



Általános Indokolás
A rendelet megalkotásának kötelezettségét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény írja elő. Figyelemmel a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény rendelkezéseire, a kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat kötelezettséget ró a
fogyasztókra, mely szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű
rendszerbe beköttetni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles talajterhelési
díjat fizetni. A rendelet e díjfizetési kötelezettség teljesítését szabályozza.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz
A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. -hoz

A díjflzetési kötelezettség megállapításának, befizetésének szabályait tartalmazza.
A 3. *-hoz

A közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének szabályait tartalmazza.

A 4. *-hoz

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesítés eseteit tartalmazza.

Az 5. *-hoz

A díjkedvezmény igénybevételének feltételeit szabályozza.

A 6. *-hoz

A rendeletben hasznáLt fogalmakat értelmezi.

A 7. *-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A talajterhelési díj anyagi megterhelést jelent azon családok részére, akik a rákötés költségeit
nem tudják vállalni.

2. Gazdasági, költségvetési hatások



A rendeletnek jelentősebb gazdasági, költségvetési hatása nincs. Vélhetően kisebb mértékű
bevételre lehet számítani a díjból.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet érvényesíti a „szennyező fizet elveC’, javul a talaj és a felszín alatti víz minösége.
A rákötések serkenrésével javul az infrastruktúra állapota és a szennyvízkezelési folyamatok
ellenőrzötté válnak. Osztönzi a lakosságot a rákötésre, ugyanakkor a legrászorultabb réteg
számára könnyítési lehetőséget biztosít.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet adminisztratív terheket ró az adóigazgatásra.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A rendelet megalkotását a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tőnény 26.
(4) bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A szeméLyi. szervezeti, tárgyi Feltételek nem változnak.





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016 (VLI4.)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. (2) bekezdésében, és a 26.* (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény l3.. * (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén azokra a
környezethasznúlókra (továbbiakban: kibocsátók) terjed ki, akik a tulajdonukat képező (vagy
használatukban álló) ingatlanon évi 500 m3-t meg nem haladó mennyiségű kommunális
jellegű szennyvizet helyeznek el és az ingatlanukhoz kapcsolódó közterület szakaszon van
működő szennyvíz közműhálózat, amelyet nem vesznek igénybe.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a víz- és szennyvízközmű hálózatot üzemeltető
közszolgáltatóra is az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában.

2.*
A díjflzetési kötelezettség

(1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1. * (1) bekezdésében meghatározott
kibocsátókat terheli a talajba juttatott szennyvíz mennyisége alapján.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat évente megállapítja és bevallja az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon. A kibocsátó a bevallás évét megelőző
év — bázisév — vízfogyasztását köteles figyelembe venni a díjalap meghatározására.

(3) A fizetési kötelezettséget egy összegben, a bevallással egyidejűleg a pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett kibocsátónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással,
a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett kibocsátónak belföldi fizetési számlájáról
lörténő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie Jakabszállás Község
Onkormányzata 1 1732002-15338208-10010062 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

(4) Ha a kibocsátó több telephelyet müködtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az
adatokat telepheíyenként. illetve ingatlanonként kell feltüntetni.

(5) Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként az engedélyben
szereplő vízmennyiség, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe
venni.

(6) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(7) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok
valódiságának a közszolgáltatón keresztüli ellenörzésére.



Adatszolgáltatás

(t) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves
ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű-szolgáltatót (továbbiakban:
víziközmű-szolgáltató) a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában
kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást minden év február 20. napjáig kell teljesíteni az
önkormányzati adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait
tartalmazza.

(3) A kibocsátó a bevallással egyidejűleg adatot szolgáltat a szennyvíztárolójából tárgyévet
megelőző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató a csatornára rácsatlakozók köréről, a
kibocsátók körében történt változásról, valamint az előző évben szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiségről minden
negyedévet követő hó 15. napjáig az (t) bekezdésben meghatározott tartalommal köteles
adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás időpontja közötti időszakra kell
vonatkoznia.

4. *
Díjmentességek

(1) Mentes a talajterhelési díj megí’izetése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi
vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
b) ha a vételezett vízmennyiséget Üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja,
c) az igazoltan technológiai célú, külön méröórával mért vízfogyasztás után,
d) akinek a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de
csak kerti csappal rendelkezik és az ingatlanban nincs fürdőszoba.

(2) A mentességre jogosult kibocsátó a mentességre vonatkozó kérelmét legkésőbb a tárgyév
március 31-ig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) Mentes a 2016. adóévben a talajterhelési díj megflzetése alól az a kibocsátó, aki a
közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára 2016. december 31-ig ráköt és ezt a
közszolgáltató által kiállított irattal igazolja legkésőbb a következő év Január 3 l-ig.

5. *
Díjkedvezmények

(1) Kérelemre, a tárgyévre 50 %-os kedvezményben részesülhet a természetes személy
kibocsátó, ha egyedül élő, a 65. életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 7v-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjkedvezményre jogosult kibocsátó a kedvezményre vonatkozó
kérelmét legkésőbb tárgyév március 3 1-ig nyújthatja be az önkormányzati adóhatósághoz.



(3) A kedvezmény igénybe vételéhez a kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről szóló igazolásokat.

E rendelet alkalmazásában:

6.*
Értelmező rendelkezések

1. Egyedül élő: aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
* (1) bekezdése) pontjában meghatározott személy.

IlL törvény 4.

2. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4.* (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.

3. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön órával
(főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező he]y.

4. Közszolgáltató: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Kőrösi Út
5.sz.

5. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a
kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az
termék részévé válik.

Záró rendelkezések

előállított

E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Jakabszállás, 2016. május 24

Szabő flörgy Róbert
polgármester

A rendelet kihirdetve

-4_L %LJ
Hegedűs Gábomé

címzetes főjegyző

Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző



Általános Indokolás

A rendelet megalkotásának kötelezettségét a környezetterhelés díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény írja elő. Figyelemmel a vízi közmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény rendelkezéseire, a kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat kötelezettséget ró a
fogyasztókra, mely szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű
rendszerbe beköttetni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles talajterhelési
díjat fizetni. A rendelet e díjfizetési kötelezettség teljesítését szabályozza.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz
A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. *-hoz

A díjflzetési kötelezettség megállapításának, befizetésének szabályait tartalmazza.
A 3. *-hoz

A közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének szabályait tartalmazza.

A 4. *-hoz

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesítés eseteit tartalmazza.

Az 5. *-hoz

A díjkedvezmény igénybevételének feltételeit szabályozza.

A 6. *-hoz

A rendeletben használt fogalmakat értelmezi.

A 7. *-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
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Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Kecskeméti HTP) 2015. évben
végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.

Kecskeméti HTP 2015. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok
betartásával, alkalmazásával végezte munkáját mind a tüzoltási, mind a kárelhárítási feladatok
felszámolásánál.

Vezetés-irányítás:

A vezetési, irányítási tevékenység szabályozott normakömyezetben. meghatározott
személyekhez rendelt felelőségi körben, vezetői fórunirendszer keretében történő
feladatszabással és információáramlással történt. A vezetők mindannyian elhivatottak,
szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztették, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
normáit a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a
jelentési kötelezettségek előírása és a belső kontroll rendszer működtetése biztosította.

A tevékenység az érvényben lévő törvények, jogszabályok, a BM OKF és a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott intézkedések, utasítások, parancsok, az
ügyrendben. SZMSZ-ben me2határozottak, a rendelkezésre álló tervezési alapadatok, az
országos és megyei szintű féléves munkatervek, a kirendeltségi és helyi féléves munkatervek,
a havi naptári munka-, és ellenőrzési tervek alapján szervezetten folyt.

A működéshez szükséges szolgálati okmányok a tárgyévben rendelkezésre álltak. HTP
állománya részére elkészített munkaköri leírások naprakészek voltak, amcnnyiben bármelyik
munkakör ellátásában változás történt, azok a munkaköri leírásokban haladéktalanul
módosítva lettek.

A vezetés egységes, a személyi állomány szakmai felkészültsége jó.

A HTP parancsnoki állománya stabil. A HTP vezetői állománya rendelkezik a beosztásához
szükséges szakmai felsöfokú végzettséggel, de három fó tiszti kinevezésére még nem került
sor.

Szervezet létszámhelyzete:

Az állomány létszámhelyzetéről elmondható, hogy a tavalyi évben két fő leszerelő volt, egy
fő a Magyar Honvédséghez kérte át magát, egy fö pedig a nem megfelelő szakmai munkája
miatt próbaideje letelte előtt lett elbocsájtva. Egy fő a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságról lett áthelyezve hozzánk beosztott tűzoltónak. A gondos és
tervezett munkának köszönhetően a mentő tűzvédelem területén az elmúlt évben nem okozott
problémát a szabadságok és a túlszolgálati idők kiadása, azonban 2 fő esetében hosszantartó
betegség miatt 2016. évre kellett átvinni a szabadságot, ezek mindkét esetben kiadásra
kerültek. A munkaidőkeretet mindenki teljesítette, túlmunkája senkinek nem keletkezett. A
hivatali munkarendben dolgozók tekintetében is sikerült a szabadságokat kiadni. 2015-ben
betöltött státuszok: 90 fő vonulós állomány, 6 fő hivatali munkarendben dolgozó állomány.
Az állomány átlagéletkora 38 év. A 2015. évben a parancsnokság állományából 2 fő ellen
folyt ügyészi eljárás.
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Beosztások:

• Tűzoltóparancsnok

• Tűzoltóparancsnok-helyettes

• Műszaki biztonsági tiszt

• Katasztrófavédelmi megbízott

• Szolgálatparancsnok

• Rajparancsnok

• Szerparancsnok

• Különleges gépjántü kezelő

• Gépjárművezető

• Beosztott tűzoltó

Az előírtaknak megfelelően az évente esedékes idöszakos orvosi vizsgálatokat a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elvégeztük. A vizsgálathoz kapcsolódóan az
állomány tüdő- és fogászati szűrővizsgálaton vett részt. A kötelező pszichológiai vizsgálaton -

esedékesség szerint — részt vettünk, hivatásos szolgálatra alkalmatlanság nem merült fel. A
fizikai felmérést az állomány a tavalyi évben maradéktalanul végrehajtotta.

Oktatás és képzés:

A készenléti állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint Folyt.
A beavatkozó állomány részére a soron kívül elrendelt továbbképzések, oktatásra kerültek.
Az OTP-, OTE-k, Mentőcsoportok képzése a pályázatokon elnyert képzések megtartásában és
a vizsgán való közreműködésben. továbbá a rendszeres iránymutatások és tájékoztatások által
valósult meg. A BM OKF és az Igazgatóság által meghatározott továbbképzéseken, szakmai
napokon részt vettünk. A továbbképzési terveinkben az Új jogszabályok, intézkedések
feldolgozása kellő haxgsúlyt kapott. Az előírások szerint a KAP-Online felületen rögzített
helyismereti foglalkozások, begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok megtartásra
kerültek. A gyakorlatokat a parancsnok, a parancsnokhelyettes ellenőrizte. Minden gyakorlat
„megfelelt” értékelést kapott. A készenléti gépjárművezetők csak saját szervezésű
vezetéstechnikai tréningen vettek részt, más speciális képzési lehetőség nem állt a
parancsnokság rendelkezésére. Belső gyakorlati képzés helyi rutinpálya berendezésével és
használatával valósul meg.
A tűzoltóparancsnokság több esetben részt vett a 40 órás alaptanfolyamok szervezésében és
lebonyolításában, ezáltal mintegy 45 fó szerzett végzetséget a ballószögi, orgoványi és
lajosmizsei településekröl.

20 5. évben 38 esetben kaptunk e)lenőrzést, az eHenörzések során kiemelkedő
hiányosság nem lett feltárva.

ellenőrzések KMSZ OKF egyéb
KmétHTP IS 2 21
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Mentő-tűzvédelmj feladatok:

Orgovány ÖTK is’4
Ballószög ÖTE
Kerekegyháza OTE
Lajosmizse OTE
Tiszakócske ÖTE

Bertrans LTP
Mercedes LTF

A tűzoltóság működési területe az előző évekhez képest nem változott. Továbbra is 15
településen lát el tűzoltási műszaki mentési feladatokat. A Kecskeméti HTP működési területe
szerint a következő települések érintettek:

• Ágasegyháza

• Ballószög

• Fülöpháza

• Helvécia

• Jakabszállás

• Kecskemét

• Kerekegyháza

• Kunadacs

• Kunbaracs

• Lajosmizse

• Nyárlőrinc

• Orgovány

• Szentkirály

• Tiszakécske

• Városfőld

Kecskeméti HTP
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2015. évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve
ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. a szakmai felügyelet és a polgári
]akosság elvárásainak.

A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet továbbra is működik a személyes jelzések, valamint a
területen lévő tűzjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések fogadása.
illetve a műveletirányító megyei központ támogatása érdekében.

Káresetekről: a Kecskeméti HTP működési területén összességében 775 esetben történt
kúreseményhez vonulás 2015. évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

Riasztási adatok:

• W7as vagy,

naszlási
fokozat

Eset je1ige’

‘4 —r

KECSKEMÉTI HTP.

V

őd 1
fokozt

Tűzeset 432 3 O

Műszaki
343 Omentes

Beavatkozást
igénylő 467
esemény •. -

Kiérkezés előtt
felszámolt
Szaxidekosan
megtevesflo 4
jelzés •

Téves jelzés 205
Utólagos jelzés 26
Tűzvizsgálati
eljárások

13
száma a HTP
területén.

Összesen: 775 3 O
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Kiemelt kárcsetek:

2015. évben 111K riasztási fokozat 3 esetben volt elrendelve.
11. Kiemelt káresetek:
• 2015.02.09-én Lajosmizse, Bene tanya 244. sz. alatt egy kb. 260 m2 alapterületű

családi ház tetöszerkezete égett teljes terjedelmében. A tüzeset során az épület
belső tere valamint a fódém Is megsérült. Személyi sérülés nem történt. A tüzet
4 db “C és I db “H” vízsugárral felszámolták.

• 2015.05.17-én, Jakabszállás külterületén, a 28 D erdőtagbaii I ha. területen égett
fenyves erdő aljnövényzete, valamint kisebb csoportokban fenyőfák törzsei.
Személyi sérülés nem történt. A tüzet 2 db “C” és 1 db ‘H” vízsugárral
felszámolták.

• 2015.05.19-én Jakabszállás, külterületén 21 erdőtagban 2 ha. területen égett
fenyves erdő aljnövényzete. Személyi sérülés nem történt. A tüzet 3 db „C’
vízsugárral felszámolták.

A beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés a vonatkozó normáknak
megfelelően megtörténtek, jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az ügyeleti
szolgálatellátás személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítva voltak. A teljes
évben a Kecskemét HTP híradó ügyeletesi látták el az igazgatóság tekintetében az
automatikus tűzjelző berendezések fogadóközpontjának állandó felügyeletét.

A KAP online adatszolgáltatásának ellenőrzése folyamatos volt. A PAJZS rendszer
használata készségszintű. A SZOSZ (szolgálatszervező) program használata során
Számos esetben igény jelentkezett a program fejlesztésére, módosítására. Az igények
felterjesztése megtörtént.

Tűzoltó technika, felszerelés helyzete:

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparanesnokság technikai állománytáblája 2015. évben nem
változott, azonban több esetben jelentett hosszabb-rövidebb időre szolgálatszervezési
nehézséget gépjárművek javítása. A magasból mentő gépjárművünk szinte az egész évben
műszaki meghibásodás miatt nem volt használható. helyette a lUskunfélegyházi
Tűzoltóparancsnokság Magirus típusú magasból mentő gépjárműve látott el szolgálatot.
Mindezek ellenére a tavalyi évben a szükséges készenlét folyamatosan biztosított volt
részünhöl.

A beavatkozó állomány elhelyezési körülményeiben változás nem történt. A laklanyák
állagmegóvása folyamatos. Az elhelyezésünk az előző évekhez hasonlóan továbbra is több
problémát vet fel, mivel a város központjában működtetjük szakmai eszközeinket, amelyek
átlag feletti zajjal jámak és a laktanya szomszédságában lakók, ezt nem mindig tudják
tolerálni. Az Új beszerzésű eszközeink az udvari szertárakból indulnak, mivel a régi épületben
nem lehet megoldani az elhelyezésüket. Evek óta folyamatosan napirenden van egy Új
laktanya építésének terve, ami e problémáinkat megoldhatná. Az Igazgatóság részéről folyik
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az előkészítő munka az Új laktanya építésével kapcsolatban. A tűzoltó szereinket vonuló
képes állapotban tartjuk, az állomány által elvégezhető karbantartási, javítási feladatokat
elvégeztük. A működtetésükhöz szükséges hatósági iratokkal, kötelező
felelősségbiztositással, müszaki vizsgával és tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkeztek. Az
éves gépjárműszemle valamint a téli időjárásra való felkészítés megtörtént.

Gépjárműparkunk átlagéletkora 2015. év végén 9 év, járműveink beszerzésének évét és
típusát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Típus

_________ _____

Megnevezés Rendszám Gyártási év
Heros Agvarius-x 7000 vizszállító LZZ-549 2011

TLF 2000 Tartalék gépjármű fecskendő HDR-697 1999
MercedesTLF 4000 gépjármüfecskendő

- 4 GJA-928 1997
i Mercedes Atego műszaki mentő LKT-958 2008
RenaultflrontoSkyLiü -- emelőkosár LCF-373. 2007
Renault Saurus gármű fecskendő KPX-133 2007
Renault Midlum

____________

gepjárműfecskendő MPZ-360 - 2014
Mercedes Unimog erdöszer KJR-854 2007

A Tűzoltóság védőmházat és védőfelszereléssel való ellátottsága a kor színvonalának
megfelelő, de az amortizációból adódó folyamatos pótlásuk szükséges. Csak az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által engedélyezett eszközöket és felszereléseket
használhatjuk.

Az egyéni védőfelszerelések jók, a tűzoltói feladatok elvégzésére alkalmasak. A fejvédő
eszközök tekintetében Rosembauer SMART, AUER F 210-as és Drager HPS 6200
tűzohósisakot használjuk. Ezen kívül Rosenbauer típusú lángálló kámzsával is rendelkezik az
állomány. Az arcot és a szemet a sisakba épített plexi védi a hőtől és egyéb mechanikai
sérü]éstől. A kézvédő eszközök tekintetében mindenki rendelkezik Fire Pro E és Vektor Seiz
Fire Fireflghter típusú tűzoltó védőkesztyűvel, valamint egyéni munkavédelmi kesztyűvel.
Lábvédő eszközeink az acélbetétes, vízálló mlajdonságú Haix Pro típusú tűzoltó
védöcsizmák. A Parancsnokságon a BSTM és Héfal típusú mászóövek kerültek
rendszeresítésre. Bevetési ruhák BRISTOL és Vektor 07 típusú tűzoltó védöruhák, melyek
vízlepergetö wlajdonságúak. ezen kívül az anyaga páraáteresztő képességgel rendelkezik a
többrétegű felépítése miatt, így viselöje komfortosabban érezheti magát a munkavégzés során.
Ezen kívül könnyűbevetési ruha használata is biztosított az állomány részére, amennyiben
nem indokolt a többrétegű. ám nehezebb védőöltözet használata.

A környezeti levegőtől független egyéni légzésvédő eszközök tekintetében a DRAGER,
AUER típusú légzőkészüléket használja Tűzoltóságunk. A vegyi, biológiai jellegű káresetek
elhárítása során AUER és TRELLEBORG típusú gáztömör védöruhát használunk. A
beavatkozó állomány egyéni védőeszköz ellátottsága összességében megfelelő.
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Tűzoltó sport és szakmai versenyek, elért eredmények:

A hagyományosan megrendezésre került „Megyei Szakmai Tűzoltó Versenyt” immár
sorozatban harmadjára nyerte meg versenyesapatunk, amivel kiharcolta az Országos döntőn
való részvételt. 2015. augusztus 24-26-án megrendezésre került a X. Országos Tűzoltó
Szakmai Vetélkedő. A „hivatásos kategóriában” a Kecskeméti Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság által indított versenycsapat, az összesített eredmények alapján
csapatversenyben a harmadik helyezést érte el. Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a
csapat munkáját a csapatvezetőnek, András Attilának és a csapat tagjainak Mozsárik
Lajosnak, Vidéki Istvánnak, Szabó Imrének, Túri Péternek továbbá a gépjármű vezetőjének,
Hosszú Ferencnek, aki „hivatásos egyéni gépjárművezetői kategóriában” második helyezést
ért el.

A sportoláshoz szükséges feltételek részben biztosítottak a Tüzoltóságon. Rendelkezünk
konditeremmel, ahol a fizikai állóképességét az állomány szinten tudja tartani. A laktanyán
belül azonban, annak elhelyezkedése és zsúfoltsága miatt további spodolási lehetősége az
állománynak nincs. Az Onicormányzattal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a
kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, valamint a Kecskeméti Főiskola Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskola sportcsamokában további lehetőséget tudunk biztosítani az
állományunknak sporttevékenység végzésére. A 2015. évben tűzoltóink több megyei és
országos sportversenyen vettek részt, melyeket kiváló eredményekkel zárták.

Sport eredményeink:

— Részt vettünk a Kékestetői siversenyen;
— Országos lépcsőüitó bajnokságon Brán András kategódájában az első helyezést hozta el;
— Megyei focibajnokságon csapatunk 2. helyezést érte el;
— Országos kispályás tűzoltó labdarúgó bajnokságon vegyes csapatunk a 4. helyezést érte el;
— Országos Tűzoltó Favágó versenyen egyéniben Mozsárik Lajos 1. helyezést ért el;
— Részt vettünk az Országos Tűzoltó strandfoci bajnokságon;
— Tűzoltóink megmérették magukat az Orosházán megrendezésre került TFA bajnokságon,

ahol Kaszap Ferenc 4. helyezést ért el.

Együttműködés:

Az elmúlt években együttműködési megállapodást kötött a HTP a működési területén tűz és
kárelhárítási tevékenységet végző Onkorrnányzati Tűzoltó parancsnokságokkal (Tiszakécske
OTP, Lajosmizse OTP, Kerekegyháza OTP), valamint Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel
(Ballószög OTE, Orgovány OTE, Tiszakécske OTE, Lajosmizse OTE). Az OTP és OTE
tűzoltóparancsnokaival napi kapcsolatot tart a HTP, 2015. évben több káresetnél működtek
sikeresen együtt. A tavalyi évben előkészítésre került az Orgoványi Onkéntes Tűzoltó
Egyesület önálló beavatkozásának megteremtése, aminek köszönhetően az év végén sikeres
rendszerbeállító gyakorlaton számolhattak be szakmai tudásukról. A HTP a működési
területén jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel,
civil szervezetekkel.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. év végén tűzoltóságunk részére 1
millió Ft összegű támogatást ajánlott fel. Kecskeméti HTP nem folytat önálló gazdálkodási
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tevékenységet, ezért a támogatási összeg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságra került átutalásra. A Kecskeméti HTP által javasolt, tűzeseti és műszaki mentési
feladatainkat segítő technikai eszközöket az Igazgatóság műszaki osztálya beszerezte. A
részűnkie átadott technikai eszközöket rendszerbe állítottuk, az eszközök használatát
leoktattuk.

A beszerzésre került technikai eszközök munkánkat jelentősen megkönnyítik, segítik. A hitési
szezon beköszöntével ugrásszerűen megnőtt azoknak a lakossági bejelentésekböl adódó
riasztásainknak a száma, amelyeknél a fűtéssel összefüggésben rosszullételcöl, ájulásokról
számolnak be a segítséget kérők. Ilyenkor már a jelzésből következtetni kell valamely
mérgező gáz jelenlétére. Ezek közül a szénmonoxid a legveszélyesebb. Színtelen, szagtalan,
az emberi érzékszervekkel nem érzékelhető gázról van szó, melyet kellö mennyiségben
belélegezve fülladásos halált is okozhat. Az ilyen jellegű káresemények gyors és szakszerű
felszámolásában nyújt nagy segítséget a beszerzett gázérzékelö müszer, melynek
használatával megfelelő döntéseket hozhat a tűzoltás vezető a beosztott állomány védelmében
és fontos információkkal szolgálhat a kiérkezö mentős kollégák számára. Mindezekkel
életeket menthetünk.

A támogatásból beszerzett digitális fényképezőgépek, illetve GPS készülékek nagy
segítségünkre lesznek a tűz és káreseteket követő elsődleges adatrögzítésben,
helyszínrögzítésben. A gépekkel készített pontos helyszín meghatározás, illetve kiváló
minőségű, nagy felbontású fényképfelvételek megkönnyítik, alátámasztják a hatósági
eljárásokat lefolytató kollégáink munkáját. Gondolok itt a tűzvizsgálati eljárásokra, vagy
hatósági bizonyítványok kiadására, esetleg elhanyagolt, gazos területek rögzítésére, a későbbi
szankcionálások alátámasztására.

A megvásárolt Husquama ágvágó fűrész segítségünkre lesz a viharkárok felszámolásában. Az
ilyen természeti katasztrófákat követően százával érkeznek a bejelentések leszakadt, letört
ágakról, melyek veszélyt jelentenek a lakosságra. A nyári időszakban előforduló erdötüzeknél
is jól használható lesz majd az ágvágó, az erdőben közlekedő tűzoltó járműveink útját
akadályozó gallyak eltávolitásában. A beszerzett eszközzel biztonságosabb, szakszerűbb,
gyorsabb beavatkozásokra lesz majd lehetőségünk a káresemények felszámolása során.

A beszerzett technikai eszközök:

1 db Husquama 327PT5S ágvágó láncfűrész
2 db Fujifilm Finepix XP 70 automata digitális fényképező gép
2 db lUngston 8 GB memória kártya
2 db Hama kameratáska
2 db Garmin eTrex Touch 25 kézi GPS készülék
1 db Drager X-AM 5000 gázérzékelö

Bízom abban, hogy a működési területünkön található települések Önkormányzatai a
jövőben is figyelemmel kísérik és támogatják a mentő-tűzvédelmet ellátó hivatásos,
önkormányzati és önkéntes tűzoltókat munkájuk színvonalának emelése érdekében.

Munkavédelmi helyzet:

Féléves munkavédelmi és negyedéves kisgépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk.
Az újonnan kapott gépjárműfecskendő használatba vétele előtt rendkívüli munkavédelmi
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oktatást tartottunk. Az esedékes munkavédelmi vizsgákon részt vettünk, ahol az állomány
tagjai sikeres vizsgát tettek. A Tűzoltóságunkon 2015-ben egy fő akkumulátor-robbanás
következtében, egy fő beavatkozás közben, tödém beszakadás következtében megsérült, egy fő
kiképzési feladatok végrehajtása során több méter magasból lezuhant az önmentés gyakorlása során.
Az év folyamán két Fő sportfoglalkozás közben balesetet szenvedeu.

Polgári védelmi szakterület:

2015, március 31-ig a polgármesterek bevonásával a települési veszély-elhárítási tervek
pontosítását a polgármesterek a katasztrófavédelmi megbízottak szakmai támogatásával
végrehajtották.

A hatályos jogszabályok alapján 3 település I., 10 település 11. katasztrófavédelmi besorolású,

A gázszolgáltató által végzett gázóra felülvizsgálatok során Kecskeméten több társasházban is
ideiglenesen lekapcsolták a szolgáltatást, amíg a lakók a gázórák cseréjét nem hajtották végre.
Elhelyezésre nem volt szükség. tisztálkodási lehetőséget az önkormányzat a kijelölt oktatási
intézmények tomatermeinél lévő öltözőkben biztosította. A helyszíni igényfelméréseket a
parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott végezte a közbiztonsági referens
bevonásával.

Kunszentmiklóson a heves esőzések következtében gyorsabb ütemben emelkedett a belvíz
szintje, amelyet a Kunszentmiklósi OTP és a Bakér KR. munkatársai kezeltek. Elsősorban
szivattyúzási munkálatok végrehajtásával. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.
Tiszaugon a település belviz és talajvizterhelésének csökkentése érdekében üzembe helyezték
a nagyteljesítményü szivattyút. Mindkét település vis maior pályázatot nyújtott be, amelyek
pozitív elbírálásban részesültek, a Belügyminisztérium EBR42 rendszerében a pályázatok
státusza: ..Támogatott”.

1. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és
felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításnak helyzete

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkéntes, illetve köteles polgári védelmi
szervezetek magalakitásához szükséges megalakítási okmányokkal rendelkezik.

2015-ben Ágasegyháza, Ballószög, Fűlöpháza, Helvécia, Kerekegyháza, Kunadacs,
Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Nyárlörinc, Szalkszentmárton, Szentkirály, Tass és
Tiszakécske településeken riasztási gyakorlattal egybekötött alapképzést tartott a kirendeltség
a települési köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány részére.

Lakitelken (11.26.) a külső védelmi terv gyakorlattal egybekötött riasztási gyakorlatra került
sor. Külső védelmi terv gyakorlatot tartott még Dunavecse (11.06.), Kecskemét (09.30.)
városok települési polgári védelmi parancsnoksága. A gyakorlatok egyik fő feladata volt, a
lakosságvédelmi intézkedések megvalósulásának gyakorlása és ellenőrzése.

A gyakorlatok minden esetben megfelelő értékelést kaptak.

A járási mentőszervezetek megalakítása intézkedés szerint megtörtént. Éves ismétlő
gyakorlatot a NOE és a Tisza-part Mentőcsoportok tartottak.

2015-ben települési önkéntes mentőcsoport alakult: Jakabszálláson, Dunaegyházán,
Dunavecsén, Szalkszentmártonon, Szabadszálláson, Lakitelken. Tiszaugon és Tiszakécskén.
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Minden mentöcsoport alapképzésen, valamint összevont rendszerbeállító és minősítő
gyakorlaton vett részt.

2. A kőznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok,
óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói,
sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítése

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a KvK-n 2015-ben —170 fő teljesített, akik
elsősorban Kecskemét és Tiszakécske városok középfokú oktatási intézményeiből
jelentkeztek. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt
igazolásokat a diákok, illetve az oktatási intézmény kérésére kiállítotwk.

2015. április 17-én, Kecskeméten került meendezésre a felmenő rendszerű
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóin, általános és középiskolás kategóriában
összesen 23 csapat 92 fővel vett részt.

Az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP
re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindermapi életével és
a munkájuk során használt eszközökkel. Ezen esetekben a kísérő pedagógusokkal áttekintésre
kerültek a közös feladatok.

3. Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenörzések
koordinálása

A szakterület a hatályos szabályzók alapján az MKI által előirányzott keretszámoknak
megfelelően a tűzoltóparancsnok utasításai szerint, a polgári védelmi felügyelő szalunai
irányításával, a hatósági osztállyal együttműködésben tervezi és hajtja végre ellenőrzési
feladatait.

Az Intézkedésnek megfelelően 2015. évben a szakterület elsődlegesen a katasztrófavédelmi
megbízottak útján végezte vízelvezetők. védművek. vízkár-elhárítási tervek, belterületi fák
fasorok, melegedő helyek, lakossági riasztó eszközök, befogadó helyek, Földtani veszélyforrás
(partfal), koekázati helyszín, közúti kockázati helyszínek és egyéb ellenőrzéseit.

Az év hátralévő időszakában kiemelt feladat a közúti kockázati helyszínek téli idöjárást
megelőző supervisori ellenőrzése, mely során a rendőrség illetve a közútkezelő bevonásával
ellenőrzésre kerülnek a téli időjárás által legveszélyeztetettebb közúti kockázati helyszinek
(hófogók, csúszásveszély’re 5gyelmezető táblák megléte, vasúti átjárók, stb.), valamint a
kijelölt hó eltakarításba bevonható eszközök meglétének és üzemképességének ellenőrzése.

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparanesnokság a 2015. évre meghatározott feladatait
teljesítette.

Kecskemét, 2016. május 09.

_Űt
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Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a 0152/102 és a 0152/438 hrsz-ú űt kijelöléshez

kérem az Önkormányzat segítségét. Amennyiben lehetőség van rá az út megépítéséhez

támogatást elfogadunk. Ezen a területen helyezkedik el egy villanyoszlop, amely akadályozza

az út kijelölését, illetve annak megvalósítását, melyet a Polgármester Úrral személyesen

megtekintettünk. Az 54-es út melletti Ipari övezet mentén a hálózati víz bevezetésére a

tulajdonos társakkal előzetes egyeztetés alapján, igényt tart4nánk JAKAB
POLGARp,5pj HIVATAL

I i2o

Tisztelettel: i.

Jakabszállás, 2016.05.19.





:

Jakabszállás Község Polgármestere

Elöterjesztés
a Képviselő-testület 2016. május 30-aj ülésére

6. napirendi pontjához

Tárgy: Nyár utca folytatásában lévő 0110/249. hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe
vonása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindannyiunk által ismert, hogy a Nyár utca (9 16/46. hrsz-ú) 5302. sz. közút felőli
szakaszának egy része külterületi ingatlanként van nyilvántartva. Mivel pályázati forrásból
lehetőség van a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására javaslom, hogy e szakasz
belterületbe vonását kezdeményezze az önkormányzat.
Az érintett szakasz adatai: 01 lO/249.hrsz. 980 m2

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. (2) bekezdése értelmében
termöföld bekerületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A
kérelemhez csatolni keLl az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a
terület-felhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti
terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, miszerint a
kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen
felhasználásra kerülnek.

A fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet javaslom elfogadásra.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
tulajdonában lévő jakabszállási 0110/249. hrsz-ú 980 m2 ingatlant belerűletbe kívánja vonni.
A felhasználás célja jelenleg is és jövőben is útként történő hasznosítás. A terület falusias
lakóterület LO övezetbe tartozik, a belterületi 9 16/46. hrsz-ú út folytatása, azzal határos.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a belterületbe
vonással kapcsolaos feladatokat végezze el.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidö: azonnal

Jakabszállás, 2016. május 17.

Sza ó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, PcLöli Sándor u. 14.
‘76/58I-8oO Fax: 76/581-802, + 362093923 98

polgarmcswr@jakabszaIlas.hu





Polg. Hiv. Jakabszállás

Feladó: bukkszek@bukkszek.hu
Küldve: 2016. május 23, 10:31
Címzett: pmstrh@t-online.hu; bugaconk@invitel.hu; polghiv@fulophaza.hu; izsak@izsak.hu;

hivatal@jakabszallas.hu; kerpolhi@kerekegyhaza.hu; kunadacs.ph@tanet.hu;
kunbaracsph.polgarmester@hiperkom.hu; igazgatas@kunszentmiklos.axelero.net;
lbene@ladanybene.hu; lajosmizse@lajosmizse.hu; nyarlpmh@nyarlpmh.t-online.hu;
onkorg@t-onlinehu; szabadszallas@szabadszallas.hu; polghiv@szentkiraly.hu;
pmhivatal@tiszaalpar.hu; polgarmester@tiszakecske.hu

Tárgy: kérelem tulajdonosi hozzájárulás ránt
Mellékletek: Névtelen melléklet (0D107).pdf

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A csatolt levél szerint kérem, hogy a Bükkszék 109/3 hrsz alatti Ifjúsági Tábor kereskedelmi tevékenységének
bejelentéséhez tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Zagyva Ferencné
polgármester



Bükkszék Község Önkormányzata
3335 Bükkszék, Dobó I. út L

Tel/Fax: 06(36) 361-013
e-mail: bukkszek2ibukkszek.hu

Ikt. szám: 8/166/2016.
Táray: kérelem ingatlan-tulajdonosi bozzájárulás Iránt

Ágasegyháza, Bugac, Fülöpháza, Izsák, Jakabszállás,
Kerekegyháza, Kunadae3, Kunbaraes, Kunszeutmiklós,
Ladánybene, Lajosmizse, Nyárlőrine, Orgovány,
Szabadszállás, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszakécske

települések önkonnányzatai részére

székhelvén

Tisztelt Polgármester Asszonyfúr!

A Bükkszék Községi Önkormányzat által a bükkszéki 109/3 hrsz-ú, természetben Bükkszék. Arany
J. u. 12. szám alatt található inaatlanon üzemeltetett Ifjúsági Tábor - Konyha kereskedelmi
tevékenységének 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szedEti bejelentéséhez szükséges a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló irat (közös tulajdonban álló épület esetében, ha nem a
tulajdonostársak közössége a kérelmező).

A kereskedelmi tevékenység jellege továbbra is vendéglátás. a forgalmani kívánt temiékkör
változatlanul meleg-, hideg étel.

Kérem, hogy tulajdonosi hozzájárulásokat megadni szíveskedjenek.

Bükkszék. 2016. május 19.

Tisztelettel:

/

Za’Yva Ferencné
polg4
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Jakabszállás Község Polgármestere
A fentiek miatta 2016. évi költségvetési rendeletünket módosítani kel] majd.

2)

Mindenki megkapta a 849887658-as számú biztosítási tájékoztatást. Kérem, javaslataikat 2016. június 10-ig
tegyék meg Kollerné Rádi Valéria részére.

3)
A Kecskeméti Járási vezetőhelyettes ügyész tájékoztatott arról, hogy vádiratot nyújtott be a 775/20 15. bü
szám alatt Indult bűnügyben. Egyben levelemhez csatoLtan megküldtem a végrehajtási tájékoztatást is.

4)
Dúló utak
Eddig egy dűl5 útra került ki tábla. Jelenleg a
további II tábla kihelyezésére van lehetőség.
Javaslom a következő táblák kihelyezését:

1) Sutasordűlő
2) Ördög dúló

3) Forczck dűlő
4) Máiészki dúló (Máidszéki

tó mialt)

5) Nádas dúló
6) Magyarkerti dúló
7) Görbcsztki dúlő

8) Hajtó Út dúló
9) Dulily dúló

5)
Az idén megrendezésre kerül a szüreti mulatság. Javaslom a többi
támogassuk a rendezvény létrejöttét. A fentiek alapján a 2016. évi
kell majd.

6) Naptáras közvilágítás

civil szervezethez hasonlóan 400 eFt-tal
költségvetési rendeletünket módosítani

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 3620939 23 98

polgarmester@jakabszallas.hu

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesületének készítésében

IG) Szultán-sarok dúló

Ft/KWh nettó bruttó
1314930,OOHUF
1150357,00 HUF

2016 15,YOHUF
2017 13,91HUF

Várható megtakaritás:

Éves fogyasztás 82700
Jakabszállás, 2016. május 26.

1669 961,10 HUF
1460953,39 HUF

209 007,71 HUF

7h12
Szabó György Róbert

polgármester



Jakabszállás Kozség Polgármestere
Tárgy. Tájékoztatás az elmúlt idoszak történéseiról

Tisztelt Képviselő-testulet!

1)
A szociális alapszolgáltatási feladatokat Helvécia és Mikrotérsége Szociális S Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás keretei kozott látjuk el négy település (Helvécia, Ballószog, Jakabszállás, Orgovány) részére
Helvécia Nagykózség Onkormányzatának gesztorságával A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás feladatait végezte a társulás 2015.
évben is.

A társulás tényleges osszes bevétele 2015. évben 102.306 e Ft, az osszes kiadása 102.193 e Ft volt A
bevételek teljesítése 79,8 9c-os. a kiadások teljesítése pedig 79 ‘k-os mértéku.

A finanszírozási szerződés alapján onkormányzatonként átutalt osszegeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
Ebben a két mellékletben található osszegek egyenlege teszi ki a tartozás, illete koetelés állományát.

Ballószog Kozség Onkormányzata 4.800 000 Ft-ot, Jakabszállás Község Onkormányzata 4 500.000 Ft-ot
utalt át a 3. számú melléklet szerint Orgovány Nagykozség Onkormányzata nem utalt támogatást.

Ballószog Kozség Önkormányzata 235.3 14 Ft visszatérítésre számíthat

Jakabszállás Kozség Onkormanyzatának 2.286 540 Ft tartozása áll fenn a gesztor onkormányzat felé

Orgovány Nagykozség Onkormányzatának tartozása osszesen az intézmény muködtetésére 10 890.775 Ft
Ennek az ósszegnek a részletezése a kovetkezo:

2014. évről 4.00000 Ft

2015 évrol 6.890.775 Ft

A Társulási Tanács 15/2013 (10.19.) sz. határozata a Társulás bankszámlájának kezelési koltségeire havi
10.000 Ft átutalását írja eb onkormányzatonként. Ebbol származóan 2015 évre további 120.000 Ft tartozása
áll fenn Ballószog és Jakabszállás kozségek év közben maradéktalanul teljesítették ezen kótelezettséguket

; Bevótelek ös
kiadások

Község megnevezési Bevétel feladatonként Tómógalisok Sat bevétel ÁJe vieszelé,41i Bevétel összege Kiadás összege különbsége:

csateasegiés 2449724 2449794 309936 . I 450142

Gyemiekjóléti szolgátatás 2263613 I 2 263 613 3 796 756 . I 532 945

Nappali ellátás 3 526 032 3 526 032 2 528 212 997 826

Jakabszállás Támogató szo. 1 325 496 3 150 1 329 646 4514 204 - 3184 55!

KöSoglalkoztalás
Náá seg5ségni4tás 2 066 025 265 975 2 332 003 4 323 667 - I 991 864
Sdálls étkenetés 3 410 175 7002 050 590 903 11 003 129 10 618 160 384 949

Mindősszesan: 15 642 336 7 371 17! 590 963 22 904 417 29 690 957 - 6 756 540
álulalás 4500000

. - alaLandó még: - 2288 540

További anyagok elérhetők a
‘tt!h

linken.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
t76/58 1-800 Fax: 76/581-802, + 362093923 98

polgarmester@jakabszallas.hu



KEC5KEMÉU JÁRÁSI És NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉG
6000 Kecskemét, Mátyási u. 3. • 6001 Kecskemé!, Ej: 138

Tűt: (76,) 5]4-600 Fax: (76) 514-622
E-mail: kecskemet@mku.hu

B.2090/2015/9-I.

Szabó György
részére

polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata

Jakabszállás
Petőti Sándor u. 14.

Tisztelt Polgármester Úr!

A sikkasztás bűntette miatt Huszár Attila Zsolt ellen a Bajai Rendörkupitáiiyságon
775/2015. bü. szám alatt indult bünügyben értesítem, hagy vádiratot nyújtottam be a
Kecskeéti Járásbíróságra.

Kecskemét, 2016. május 2. napján

Tisztelettel:

‘ttőhetlYttes ügyész





TÁRGY:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. május 30-aj

ülésének 9. napirendi pontjához

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pátyázaton történő részvétel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány támogatási lehetöséget biztosít az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok részére. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 8. Pont szerinti elöirányzat szolgál az idei évben az érintett önkormányzatok
támogatására.

A költségvetési törvényben rögzített célok szerint az önkormányzatok a következő fejlesztésekre
igényelhetnek támogatást a pályázati rendszer keretében:

ci) a település belterületén űt, híd Vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetöközlekedési utak
építésére, felújítására,
cl) olyan épület felújítására, fejlesztésére. energetikai korszerűsítésére, amely
c/a) igazgatási tevékenységet,
cl?;) óvodai nevelést,
clv) kulturális tevékenységet vagy
c/cl) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
J) munkahely-teremtési programok megvalósítása.

A pályázat benyújtásának időpontjában a jogerös hatósági engedélyt csatolni kell a pályázati
dokumentációhoz, ennek hiányában az érintett fejlesztési igény nem lesz támogatható.

A támogatás mértéke 1007c.
A lakosságszám szerinti támogatás 44 millió forint.

Pályázatok benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31. 16:00
- papír alapon történő benyújtás: 2016. szeptember I.
E határidő elmulasztásajogvesztő.

A pályázat elbírálása:
- A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági
Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.
- A döntés határideje: 2016. november 15.

A korábbi egyeztetések alapján javaslom azon utcarészek kiépítését, melyek a korábbi időpontokban
valamilyen okok miatt elmaradtak, valamint azon utcák felújítását, melyek az előző évi pályázati
keretbe nem fértek bele. Továbbá egy régóta húzódó probléma megoldásaként a Munkácsy utca és
környéke csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítását illetve kiegészítését.

6078 Jakabszállás, Petőli Sándor u. 14.
76I58l-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmcster@jakahszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a szükséges határozatot hozza meg.

HATÁRÜZAT-TER VEZET

I. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.

2. A pályázott fejlesztési célok:
- Katona József utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,
- Templom utca egy részének szilárd burkolattal töflénö ellátása és a meglévő szakasz
felújítása,
- Nyár utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,
- Deák Ferenc utca Dózsa Gy. u. és Kun u. közötti szakaszának felújítása,
- Csáki utca felújítása,
- Munkácsy utca felújítása,
- Munkácsy utca és környéke csapadékvíz elvezető rendszer felújítása és a hiányzó rész
kiépítése

3. Az igényelendő támogatás összege 44.000.000,- Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem
szükséges, mivel a támogatása beruházáshoz szükséges összeg lOO%-áig igényelhető.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a hiányzó
szilárd burkolatok kiépítéséhez szükséges terveket készíttesse cl, a szükséges hatósági
engedélyek iránti kérelmeket nyújtsa be, valamint a pályázatot nyújtsa be és a szükséges
nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert és ér. Faragó Helga
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2016. május 24.
zabó György Róbert

polgármester

6078 Jakabszállás, Pctöü Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/58 1-802, + 36209392396

polgarmeswr@jakabszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere
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izsák-Kom
tNOL:L XFT.

Izsák-Kom NonproM Kít.
Vadas dülő 0394(6.
H-607Q Izsák
Telefon: 06/3DJ2788214
Internel: vA.izsak-kom.hu
E-Mafl: infotizsak-kom.hu

szallitas(Wizsak-kom.hu

11<15/20161759.
Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos Információk

Tisztelt Tulajdonos Önkormányzat!

Beigazolódott az, amit a taggyűlésen már mondtunk, hogy nem kell kapkodni a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos változások lekövetésében.

Sajnos mind a mai napig, a regisztráción kívül nem tudunk mit csinálni.
A Közszolgáltatáknak, a jogszabályok szerint, 2016. április 30-ig kellett adatot szolgáltatniuk

a ‚.Kukaholdingnak”. mert különben komoly szankciókra számíthattak. (pénzmegvonás stb.)
Két nappal a jogszabályban elöirt határidő előtt, E- mailben, NHKV aláírással, tájékoztatást

kaptunk arról, hogy a céget nem büntetik meg, ugyanis a „Kukaholding” mulasztása miatt nem lehet
adatot szolgáltatni. (Közszolgáltató és Holding is jogszabályt sért, de egyik sem lesz büntetve ezért.)

A havi díjas számlákat, a rendelet miatt, már nincs jogunk kiállitani, viszont NHKV
aláírással, E-mailes tájékoztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a „Kukaholdingnak” egyelőre
nincs lehetősége számlát kiállítania. A 2016. évben feltételezhetően majd valaki bérszámlázást fog
végezni, de nem lehet tudni, hogy ki lesz ez a valaki, és hogy erre mikor és milyen feltételekkel
kerül sor, hiszen még a számlázáshoz szükséges adatokat sem tudjuk kinek, és milyen formában
kell elküldeni. Aggályos, a személyes adatok átadásának módja, nem mellesleg a ki nem
számlázás a számviteli és adóügyi jogszabályokkal is ellentétes, Ugyanis a cégekkel és
vállalkozásokkal még nem tudtuk, információ hiány miatt módosítani a szerződést

A Kukaholdingtól NHKV aláírással, E-mailt kaptunk, amiben kérik a Közszolgáltatókat, hogy
az Önkormányzatokat tájékoztassák arról, hogy egyelőre a regisztráción kívül semmit se tudnak
csinálni, de emiatt nem kell aggódniuk, mert nem lesz szankcionálva.

Egyúttal kérik, hogy az Önkormányzatok, akik még nem tették meg, regisztrálják a
települést a https://nhkv.hu/ honlapon.

Amennyiben további információt kapunk a teendőkröl, információs levelünkben fogjuk erre
felhívni az Önök figyelmét. A napi tragikomikus eseményekről, p1. hogy az Izsák-Kom Nonprofit
Kft. a közszolgáltatási munkavégzésért milyen összeget és mikor kap, nem kívánjuk Önöket
fárasztani.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás a
Kukaholdingnál uralkodó katasztrofális fejetlenség ellenére az elmúlt éveknek megfelelő
színvonalon biztosítva legyen anélkül, hogy az Önkormányzatoknak kellejen az ehhez Szükséges
pénzt biztosítani.

Izsák, 201605.13.

Tisztelettel:

Rudics Ákos

Ugyvezető igazgató

www.Ézsak-komhu
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Jakabszállás Község Onkormá{yzaf
Jakabszállás
Petőfi Sándor utca 14
6078

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy biztosítási szerződése megkötésekor a Groupama Biztosítót választotta partneréül. Ezúton tájékoztatjuk, hogy
annak érdekében, hogy az Ont megillető biztosítási szolgáltatás értékálló legyen, a felek a biztosítási szerződésben a biztosítási
összegek évenkénti indexálásáról állapodtak meg. Ennek megfelelően az Ön 849887658 számú Preventor kis- és
kőzépvállalkozói vagyonbiztosítási szerződését a szerződési feltételek „Ertékkövetés” fejezetében meghatározottak szerint a
biztosítási évfordulókor módosítjuk.

Az index értéke: 1,027

A módosított biztosítási szerződés adatait a jelen levelünkhÖz mellékelt index függelék tartalmazza.

A szerződési feltételek indexálásra, értékkövetésre vonatkozó fe;ezetének 3. pontja szerint a szerzödőnek a biztosítási
évforduló előtt legalább 30 nappal írásban közölnie kell, ha az indexálást elutasítja. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az
elutasítás jogával a határdön belül nem él, társaságunk az indexálást elfogadottnak tekinti, És biztosítási szerzödése az index
méitékének megfelelő biztosítási összegekkel és dakkal módosításra kerül.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben biztosítási szerződése bármely okból korábban már megszűnt, úgy jelen levelünk nem
jelenti annak újbób érvénybe helyezését.

Köszönjük megtisztelő figyelmét. Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik
készséggel állnak az Ön rendelkezésére ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen, ilíetve TeleCenterünk +36 1 467 3500
telefonszámán, továbbá elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal Írjon nekünkl” menüpontjában, levélben pedig
az 1380 Budapest Pf. 1049 levélcimen és a +36 13610091 telefax számon.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a jelen függelék előállításához szükséges adatait a technikai előállítást végző ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5.; Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 817-0001) adatfeldolgozó
részére átadtuk. Társaságunk adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH — 59292-59318/2012., NAIH — 78398/2014., NAIH —
83015/2015., NAIH — 83727-83733/2015.

Budapest. 2016.05. 14.

Tisztelettel:

onka István
vezérigazgató-halyettes

AreJeanjean
vezérigazgató-helyetes

Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cm 6000 Kiokrnét, risken tr 6 - Wveiezés din. 1380 Brxiap€st, N 1049
Tekceriter +36 14673500— Fax. ÷36 1 361 0091— VMb ww gruuparnl hu

Biztosító VGX (t.t;. }- o. C\
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68556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZFOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK
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Jakabszállás Község Önkormányzata
Jakabszállás
Petőfi Sándor utca 14
6078

Biztosító.
Székhely:
Cégegy2ékszám:

Cégbíróság.
Számlaszám:

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné Útja YC
Cg. 01-10-041071
Fővárosi Töivényszék Cégbírósága
11794008-20071099

÷36 1467 3500
wVvw groupaTia.hu
1380 Budapest, PL 1049

Ugyfélszolgálati iroda.

Ügyfélazonositó.
Szerződő neve:
Levelezési címe:

Biztosított neve:
Levelezési címe:

6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.
TeleCenter: +36 14673500 Fax: +36 1 361 0091

819249657
Jakabszállás Község Önkormányzata
6078 Jakabszállás
Petőfi Sándor utca 14

Jakabszállás Község Önkormányzata Biztosított adószárna:
6078 Jakabszáilás
Petőfi Sándor utca 14

15736338203

Index függelék hatályba lépésének dáturna 2016. 08. 29.
Kockázatviselés kezdete 2015. 08. 29. 00 Óra
A szerződés lejárata/kockázatviselés vége határozatlan
Dijlizetés módja átutalás folyószámláról
Dijlízetés gyakorisága éves
Díjtizetés esedékessége a dijfizetési gyakoriság szerinti időszakonként a

kockázatviselési kezdet napjával megegyező napon
Biztosítási évforduló: minden óv augusztus 29.

Az indexálás hatálya alá eső biztositásokra vonatkozó indexált biztosítási összegek, indexált kártérítési limitek és
indexált biztosítási díjak

A telephelyi részietezön a Tűz és elemi károkhoz tartozó vagyoncsoponok biztosítási összege 747 745 000 Ft

Betöréses lopás és rablás biztosítás biztosítási összege 17 048 000 Ft

Tűzés elemi károk éves biztosítási díja 747745 Ft
Betöréses lopás és rablás biztosítás éves biztosítási díja 22 674 Ft
A biztosítási szerzódés részét képező, a kötvényen feltüntetett, indexálás hatálya alá nem tartozó biztosítások éves biztosítási díja: 188 160 Ft
AlI risks kiterjesztés éves biztosítási díja 89 729 Ft
Éves biztosítási díjak összesen- 1 048 308 Ft

Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
am 6000 Kecknt. KisLert tér 5- wvkzési dm 1360 BLxJapesL Pi 1349

Tr +361673500—Fax. +361 361009itM2b groupiuhLJ

Biztosító

TeleCenter:
Internet cím:
Levélcím:

Szerzödésszám
Szerződő adószáma

849887658
15736338203

ggb4lS45Paip 219 658



GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK
Szerzödésszám: 849887658

Engedmények 534 637 Ft

Engedményekkel csökkentett, fizetendő éves biztosítási díj 513 660 Ft
Dijfizetés gyakorisága szerinti díj 513 660 Ft

A jelen függelék szerint módosult biztosítási szerzödésnek a függelékkel nem érintett részei változatlan díal továbbra is érvényben maradnak.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a jelen függelék előállításához szükséges adatait a technikai előállítást végző ANY Btonsági Nyomda ‘rt.
(székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5.; Adatkezelési nyilvántanási azonosító: 817-0001) adatfeldolgozó részére átadtuk. Társaságunk
adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH— 59292-59318/2012,, N.AIH— 78398/2014., NAIH — 83015/2015., NAIH — 83727-83733/2015.

Budapest, 2016.05. 14.

Tisztelettel:

onka István Alexandre Jeanjean
vezérigazgató-helyettes vezérigazgató-helyettes

2
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cím: 6000 KecskernéL Kiskert tér 6 — Levelezési dm: 1380 Budapest, Pf 1049
TekCenter: +3614673500— Fax: +36 1 361 0091 - Wb: grouparna hu ggb4lB4SPalp 219 658
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GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ
Szerzödésszám: 849687658

1. sz. telephely 6078 Jakabszállás, Petöf i Sándor utca 14

Biztosítási összegek ás kártéritésí limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 82 160 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 6 162 000 Ft
Készpénz, értékpapír, értékcikk 500 000 Ft

Betöréses lopás. rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 6 162 000 Ft

2. sz. telépt-e’ 6078 Jakabszállás. IV. Körzet tanya 13

Biztosítási összegek ás kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
Saját tulajdonu ngatlanok (épületek, építmények) 41 080 000 Ft

3. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, IV. Körzet tanya 94

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
Saját tulajdonú ingaílanok (épületek, építmények) 56 485 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, fezereések, gépek 1 027 000 Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszereések. gépek 1 027 000 Ft

4. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 5

Biztosítási összegek ás kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 41 080 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 1 027 000 Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 1 027 000 Ft

3
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cím. 6000 Keckerrét, Kiskert tér5. — Levezési cím. 1380 Budapest, Pf 1049
TeléCenter +36 14673500— Fax. +36 1 3610091 - VWb w.groupania hu

Biztosító
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GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZIOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ
Szerzödésszám: 849887658

5. sz. telephe: 6078 Jakabszállás. Jókai utca 1

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 20 540 000 Ft

6. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok <épületek, építmények) 102 700 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 3 697 000 Ft
Készletek 514 000 Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 3 697 000 Ft
Készletek 514 000 Ft

7. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor utca 13

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok <épületek, építmények) 51 350 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 822 000 Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 822 000 Ft

4
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cím: 6000 KecskernM. KSkert tér 6 — levelezési cím. 1380 Budapest. PÍ 1049
TeleCenter ±361 467 3500 - Fax: +36 1 3610091- Mb. wgroupamahu ggb4I645Palp 219 659
Társaság soékhee, lt,46 Odajsz, Ensáb€t kirá’yné Útja CC— Főváros, rárnyozék Cgbíroság,i: Cg. Ot e-04t071
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GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYQNBIZFQSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ
Szerződésszám: 849887658

8. sz. teIepher 6078 Jakabszállás, Ady Endre utca 3

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
5aját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 61 620 000 Ft

9. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Jókai utca 2

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
Sát tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 66 755 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelesek, gépek 616 000 Ft
Készletek 616000Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, (ezerelések, gépek 616 000 Ft
Készletek 616000Ft

10. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor utca 15

Biztosítási összegek ás kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 49 296 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 1 541 000 Ft
Készletek 205000Ft

Betöréses lopás, rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, íelszerelések, gépek 1 541 000 Ft
Készletek 205000 Ft

5
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cm. 0O Keokert Kkert téró. — Leezési dm. 1380 Budapest M 1049
TeCenter ÷36 1 467 3500— Fai 1 361 0391 - Wb vsw groupama hu

Biztosító
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GBSS6 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ
Szerződésszám: 849887658

11. sz. teleplie!y: 6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor utca 16

Biztositási összegek ás kártérítési limitek
Tűz é elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 47242 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelesek, gépek 205 000 Ft

Betöréses lopás. rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelesek, gépek 205 000 Ft

12. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, Jókai utca 5

Biztosítási összegek ás kártérítési limitek
Tűz és elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 25 675 000 Ft

13.sz. t±phely: 6078 Jakabszállás, Csáki utca

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tula1donú ingatlanok (épületek, építmények) 58 539 000 Ft

14. sz. telepbely: 6078 Jakabszállás, Csáki utca 2

Biztosítási összegek ás kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 7 189 000 Ft

6
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cím: 6000 KeukerrL Kkfrt tér 6. — Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf 1049
TeleCenter: +361 467 3500— Fax: +36 1 3610091— leb, .groupama.hu ggb4l645Palp 219660

Tartatsg zékIi,Iye 1146 BLxJapetl, E.bet k,raI04 Útja VC - Fovaroy Torvénys:ék Cégbir6aga Cy. 01 041071
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GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS

INDEX FÜGGELÉK TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ

15. sz. telephely: 6078 Jakabszállás, IV. Körzet tanya 60 C

Szerzödésszám: 849887658

Biztosítási összegek és kártérítési limitek
Tűz ás elemi károk
Saját tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények) 18 486 000 Ft
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 616 000 Ft

Betöréses lopás. rablás
Saját tulajdonú műszaki berendezések, felszerelések, gépek 616 000 Ft

7
Kecskeméti Üzleti Igazgatóság
Cím 6000 KecskernM, Kiskert tár 6.— Levelezési cím. 1380 Budapest P[ 1049
TeCentár +36 14673500— Fax. +361 361 0091 — W1b wgruupama.hu

Biztosító

ggb4l645PaIp 219 661





Dr. Csala Erika Végrehajtói Irodája
Dr. CsalaErüca Önálló Bírósági Végrehajtó
Cím: 6000 Kecskemét, Korona u. 2. 6.emelet 61-62.
6001 Kecskemét Pf: 508. Malom Központ
Honlap: winv.drúsalavh.hu, invw.arvcrcs.eu

Te!.: 76/418-199 Munkanapokoa 8:00-l 0:00-ig
Fax.: 76/324-700 Adósz.ám: 13193898-1-03
Ogyfélfog.: Fktrón 14:00-18:00 és Pénteken 7:00—l 1:00
Ogyfélfog.:jogi képv-nek soron MvU Pénteken 7:00-9:00
E-mail: drcsalavh®gmail.com

Végrehajtói Ogyszám(ok): 409.M1054/2016/5
(bewlványában S végrehajtói Ogyszámot feltétlenül. tüntesse fell)

III III I 111111 11111Ml MIII [I
1B7A25D

Dr. Drozdik Cecília Ügyvéd
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11.

Készült Jakabszállás Község Önkormányzata végrehajtást Icérőnek, SuzyAlarm Tech Kft adós (címe: 6034 Helvécia, Hetes
Sor l/b.) elleni végrehajtási Ügyében.
A végrehajtható okirat egyidejű kézbesítésével tájékoztatom az adóst, hogy a végrehajtást a(z) Kecskeméti Járásbírőság
Járásbíi$ga(O301-Vh.373/20l6. számú.yha’±atóoklrendekeeL

I

tőke . 8628737F munkadij l56029Fi
tőke kanata 275 692 F munkadíj dsz.10.*.szerint .. 8 000?
perköltség 400 000 F költségátalány 82 015 Fi
pedcőltsdgkaiuata O E készkiadás 10 000 Fi
végrehajtást kérőnek felmerMt költség 112 174 Ft utazási költségátalány 5 000 Fi
végrehajtást kérőnek járó kőltségrész MBVK általános kőltségátalány 95 029 FI
állaspi illeték 86 300 F jutalék 670 174 FI

r Összesen - 10 529 150 Fi

A bírósági végrehajtói dijszabásról szóló 35/2015 IM rendelet (a továbbiakban: Dsz.) alapján_tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás
várható költsége Jelen tájékoztató Máflitásának napján 931 218,00 Ft (+kainarai költségátalány, amely összege: 95 029,00 Ft),
mely a fentiek szerint részletezett, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. (1) bekezdése alapján ÁFA
törvény hatálya alá nem tartozó összetevőket tartalmazza. -

Figyelemmel a Vht 82/A. (7) bekezdésében foglaltakra az adós végrehajtható oldraton feltüntetett pénzforgalmi számlájára a
hatósági átutalási megbízást kiadtam. Annak eredményéről a végrehajtást kérőt tájékoztatom.

.TáJékoflatom további.a végrehajtást-kérőt, hagy has hatósági átutalási megbízás eredményeként befolyt-Összeg a v4rebajtási eljárás
elejézi fizetendő kőltségrészt nem fedezi, akkor sz általános szabályok szerint a végrehajtó a tsz. 8. (1) bekezdése szerinti
munkadijat tartalmazó, költségrész megfizetésére felhívást ad(hat) ki és az általános szabályok szerint folytatja az eljárást

A bíróságok srervcflh’5l ás iggatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162 5-a alapján a bírásági végrehajtó eUárása nemperes eflánh, a hatáskörébe,, leli
intézkedése mtntknkhe kóiciező. A BünieiJ rÖr,án’kö,r6lszóló 3012. évi C lörvény 45 5(1) bekezdés 11. h) pona alapján az Önálló bírósági ‘.ágrehajtó ás az
Önálló bírósági végehajtó-helyeries hivatalos személy A k7,t 225. 5 (2) bekezdése alapján a végrehajtó eUárása — mint polgári nemperes eUárris — a bíróság
cUárásóval azonos.

Tajékmiaionz hom’inttkedésem ellena kézbesiiésijlszámüoit IS napon belült€grelwjtósibfogósl terjeszt/rel eldA kifogást es eUáró végrehajiónál kel! betrjstan4
a() Kedkeméitiárásbiróság-nak ehnezve. A kifogás crifletékekrőlszólá 1990. éW)VW. törvény 43. 5 (8) bekezdése rsrim ilktékköteks, melynek mértéke 15.000
Ft

T4jékozt lom a Tisztelt Címet, hogy a bIrági vágrehajtásról szóló I 994.évi LIII. rvtny alapján cicironikos knpesoIattarlsm vau lehelősége hánnely Önálló
bfniság végrehajló hatáskÖrébe tartozó bármely vgrcbajtásí Ügyben. r adott végrehajtási eljárási lefolytaló Önálló bírósági végrchajtóval. Az elektronikus
kapcsolattartás a Végrehajtási iratok Elektronikus Kizbcsitési Rendszerén (VIEKR) keresztut tortónHc, mely rcndszcrhez való kapcsolódás a Magyar Bírósági
Vágrehajtói Kar honlapján előterjesztett regiszarációs ktrelem útján kezdeményezbető. További információért keresse fel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
honlapjának elektinolkiis kézbcsítésscl kapcsolatos oldalát hups://arnres.mbvtbwvicbL

Kecskemét. 2016.05.17.

Szőlli

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatott a feleket, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. (a továbbiakban: ybL) törvény 82/A. * (7) bekezdés
hátálya alá tartozó végrehajtható okirat kiállítására irányuló kérelmét a bíróság jóváhagyta, és az a végrehajtás foganatosítására
Irodámhoz 2016.05.1 3.-kor beérkezett, az eljárást meg3ezdtem, adós részére a végrehajtható okiratot jelen tájékoztatásommal
egyidejűleg kézbesítem. -

végrehaji
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—
— Örökölt lakásban étünk

o ha rátnintiuel. t\ edi fUtó—
I -es, C/itt, bil(’ fl\ áron, flCtll

- fi,etünk sok nzsit. líNt
• tubbet elelmkierre költ

(ik. azon bela I i., szerintem
húst és tékárut úsárotunk

— O tegthlg\ ÜlI) jrán kin, bo
L mindketten élesszájúak

u un -t. ig x a lami nassotni
aló Is kerül mindig a kosár
la. G-rekünk me nin s.
úu hog ‘ bion\ k01 sok Jut
szjakjzasrj 1-,. 0\ akran Ki
rá ni ol u itk ér teremi e, mv! —

- és LCD-tévék
lajdonú személygépkocsival
a háztartások közel fele ren
delkezett, 44 százalékuk asz
tali számítógépet. több mint
egyharmaduk pedig laptopot
vagy notebookot birtokolt.
A háztartási nagygépek közül
a legkevésbé elterjedt a mo
sogatógép volt: a Családok
Csupán 16 százaléka használt
ilyen eszközt.

ha jarunk. t::n dhán\ ZJflt IS.
ami harm!nrez,-r f ri nt kö
rül a n h\ Md — t- a1rna
zott ndrás, ev eztékne

e elhallttjsat kérő kís sk°—
niét I fiatalni bei’.

\ u r-rnieke S si látok
Csetelli a statisztika alap—

járt meáIlapítható: minél
több agvernek, onnal k\ e—
sdb jut / Jut szórakozásra.
-. Uten t’lunk gt há ztartá
lan. A férjemmel 3 verme—
künk \ on: eg\ hété :5 flaV—

Kint és két kisfiú. Kg’ ikük
néox és fél, o I kkelb ktt
és fél ét es. A kiaiájinkb3I
o ta ká tötlezt’in é az étel—
mhzer t asartasra körülI
júl thtxanann\ i m eg et, ci

közel 5) ezer féri nt hat onta.
Legat akrabban kent eret, te
jet és húst eszünk, de per
sze három izt erekket a Játé
kok és oz édességek sem ma
radhatnak el. A szárakozásnít
azt sem tudjuk már, hogy mit
jelent. Arra mi nem költünk —

árulta cl Homon ikné Varga
‘,zilt ta kecskeméti anyuka.

KECSKEMÉT Ha a küzgvülés
csütörtökön ft á hog Ja. 10—30
százalékos kelt e/ménn\ cl ‘te

sarolhatnanok önkrmán\ zoti
telket a gi ermeket net elő agt
o LZ\ ermektállalást tert ező Pá
nk KÍN skeméten.

-. z önkormám zat intisnak
tartja a c soládok támogatását, 0

et ermekt állalás oszronzesé ‚ a
arsI an történő hosszú tát ú Ki

telejdés elisegítését” ott as—
a tj iseió—tstübti ülésre

kézült (lotrjezusI)en. Ehlol
l-.ilerüt. hogt a jrograntra

szánt tik’k Kalafh án. a Efar
k ál’ és j \ I kus ot ákba n, t aix

mint Katonatelepen. a Igen’ e
fa é, a Platán utcákban annak.
A Mókus uh aiaknál az elosztó
ktzműtezetékek (gáz, t illan’.
tíz) ren leikczkre áltnak, o szí
lárd burknlarú Út megt alúsitása
O tertezssnél Jár.

A tet Ők a tervek szerint 10—
30 százalékos kedtezményben
részesülnének. a meglétő
tag’ még tert ezett g\ erekek
száma ahlián. Fgt gyermek
esetén 10, kettő esetén 20, hú

rom ‘ azv több zterrnk C5CtlL

30 százalékkal t sökkents-tt t’

telárat killene o t Jáiiénk ki
tizetnie 07 szá
mára. \ maralek t ételár háti
ékként működni, ez alól akkor
mente,ülne tégleg-sn a t
tő, ha o t állalt kötiozetrég
ket határidőre wtjsíti. A t’sár
lonak szerzŐdési Jelt Kell ‘ átlal—
nia. hoq 3 ét en letul a telek n
felépiti a házát, itt lo ét ig étit

inlszerüen lakik a sakk a’
natiant pedig nem adják cl.
Ha a pár kér tag három g\et
miket t áRaI. de lwt eshb et ci’

mek zütetik. akkor a ke hi
mén\ arámos részét késelel
mi kamattal nöt elten isszi
Kell fizetni az önkormán zat
nak_X remiebttert ezt azt
ban P2 atol különös méltán’lást
érdemlő heh zeteklien felmen
tést adna, Szintén nem kellenea
kedt ci ménvt t is.szaflzetn L ha
az egyik szülő elhum t, tart ha
házasrársak,’életzársak CZ\ ike
megt áltozott munkaképessé
gűté tálik. ős emiatt nem tál
lalják a gyermeket. H. I.

tenének
- nterithetetlen tttrkzrika i gaz
- ílagsag tan. Szeretnének min
- dent megtenni annak érdeké’

ben — és ellen kérik a mavar
féisgftéér Is ‚ Ki r. r

iiszer.kladá$a Magyarországon1 2015
idás a hdzfarM3 kcrösszefÍee ;:srint, !otát;

t-4z!rrer-áscksseser:
fl I33kHn!d

j ( e:j

\ niit éret ért londoni Ettroj a bajn kságon ug oti I rokoni-
számú magyar aram érmet

A riói oI!mpára mertek úszóink, kereken Ű

kevesen mernek zet. Usszesírésben Is az érem
— . tablazat elen tegezwk. Kulon

mostjosoln. üröm nekünk, Bács-Kbku
mege!eknek az hogt két

Kecskeméti ős eg kiskunhaiasiversenvzűért Is szurkolhat
mnk. s természetesen a hajol származású l-tosszü Karinkáért.

Az elmúlt hónapok letrán’ ai után Kin ‚sen grnlohák, bor;
úsz;sportunk eltüglalja Európa trnjdr. De lii! lehet a titok? Ez:
egtelőre szerintem senkisem tudja Az Eb előtt HareiiayAnb
rás szi5t etséri kapitám iev \ élekelett: Jlogt mennyi oran\ at
tárok? Ez nehéz ügt. nexanis ha egztel ketesebbet mondok,
akkor alálec sülöm. ha kettót cl többet, akkor pedig csaldás -
kóntkönnelik majd cl akontinc-nstialalt. (...) L’ct gondolom,
nég —hat arar az reálLsiiak tűnik:

\z cgkori ilágkiasszis úszó íg tehát négy-hat arannyal
lőtt alá, le azt senki nem g ii tolja hogy tétnieg aláhr-csült
az Eh-t. Sokan tét elrek hasonló Qghen. néhántan láttak már
i ippmix szelvényt is. A női olimpiára ket esen mernek most
JbOlfl. twhéz is lenne. Alónveg, hogt a magvarszurkol7k örö
mc az elsŐ naptől az ot dsíig permanensen nöt ekedjen.

Kedvezményes telek
gyerekeseknek

rnr-aásö ónssr.
27EG2torinLhd

GyCci r--- Ziitd;. ttlr;r)a

Fal és ter ;‘,‘ricsel -- T€1 fl!4:. ti
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