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Jelentés 
 

a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

a Képviselőtestület május 23-án tartandó ülésére 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Az elmúlt időszakban az alábbi események történtek: 
 
Március 7-én Jászapátin Magyar Falvak Program egyeztető megbeszélésén vettem részt. 
 
Március 13-án Kisújszálláson vettem részt az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért 
Társulási Tanácsának utolsó, a társulás működését lezáró ülésén. 
 
Március 14-én helyben 1848-49 forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésén vettem 
részt. 
 
Március 20-án Szolnokon az NFA-nál voltam a termőfölddel kapcsolatos megbízási 
szerződést aláírni. 
 
Március 21-én Jászberényben a Déryné Rendezvényházban megrendezett Polgári Esten 
vettem részt. 
 
Március 22-24-én Polgármestereknek tartott képzésen vettem részt. 
 
Április 4-6-án Kommunikációs tréningen vettem részt.  
 
Május 1-én  Jászszentlászló testvér településen vettünk részt a falualapítók napján a jászteleki 
küldöttséggel együtt.  
 
Május 6-án délelőtt Jásztelekiek Baráti körének szervezésében megrendezett Redemptio 
ünnepségen vettem részt helyben a településen, délután pedig Jászberényben megtartott 
megemlékezésen és koszorúzáson.   
 



 

Május 8-án a Regio-Kom Np. Kft Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt a telephelyen. 
napirendi pontok között szerepelt a Regio-Kom Np. Kft. 2018. évi üzleti tervének a 
végrehajtása, a 2019. évi üzleti tervének az elfogadása, a Regio-Kom Np. Kft. és a Regio-
Kom Térségi Hulladékszállítási Np. Kft. átalakulása valamint a Társasági szerződés 
módosítása.  
 
Május 12-én a Nagypatkó HE. által szervezett horgászversenyen vettem részt. 
 
Május 14-én Jászberényben vettem részt a megyei területrendezési terv előzetes 
megbeszélésén. 
 
Május 16-án Jászberényben a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás soron 
következő Társulási ülésén vettem részt. 
 
 
 
 
Ennyiben adok tájékoztatást az elmúlt időszak eseményeiről. 
 
 
Jásztelek, 2019. május 20.                                                     
                   
 
                                                                                                    Tóth Nóra  
                                                                                                   Polgármester 
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Beszámoló 2018. évi gyermekjóléti - gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 

I. Bevezetés 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. 

Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére. A 

Szociális és Gyámügyi Osztály az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben 

megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  

Az értékelés elkészítéséhez, annak megalapozásához, a szakterületet érintő fejlesztési 

irányok meghatározásához minden évben gyermekvédelmi tanácskozást szervezünk, 

valamennyi érintett szakember részvételével. 

A rendezvényre ebben az évben is meghívást kaptak a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézmények, szervezetek: óvoda, iskola, család- és gyermekjóléti központ, védőnői szolgálat, 

gyámhatóság, rendőrség, megyei gyermekvédelmi koordinátor, a fiatalkorúak pártfogója, a 

település önkormányzati képviselői, polgárőrség.  

A tanácskozás és az értékelés összeállításában felhasználtuk a 149/1997.(IX:10.) Korm. 

rendelet 10. számú melléklete szerinti szempontsort. 

 

II. Jásztelek demográfiai mutatói 
 

Jásztelek lakosainak száma 2017-ben 1619 fő volt, míg 2018-ban a lakosok száma lecsökkent 

1615 főre. Az adatok alapján megfigyelhető, hogy a településen élők száma csökkenő 

tendenciát mutat.  

A településen élő gyermekek száma és kor szerinti megoszlásuk a következőképpen alakult: 

   

 

 2017 2018 

0-2 évesek száma: 72 73 

3-5 évesek száma 68 75 

6-13 éves száma 135 131 

14-17 évesek száma 72 67 

Összesen 347 346 

Lakosságszám 1619 1615 
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Általánosságban a lakónépesség fokozatos csökkenése, népességfogyás figyelhető meg a 

településen, amely nem helyi sajátosság, járási és országos szinten is hasonló kedvezőtlen 

tendenciák tapasztalhatók. Az a fenti adatok alapján megfigyelhető, hogy a gyermekek száma 

2018-ban arányaiban magasabb volt a településen élők összenépessége számának tekintetében, 

mint előző évben annak ellenére is, hogy a gyermeknépesség összességében csekély mértékű 

csökkenést mutat.  

III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág annak a gyermeknek 

állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 

család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, ami (2018-

ban) 37.050,- Ft, valamint az alább felsoroltak esetében a 140%-át, ami 39.900,- Ft. 

- ha a gyermek egyedülálló szülőként, illetve más törvényes képviselő gondozza, 

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytat és 23. évét még nem töltötte be, vagy 

- ha a nagykorúvá vált gyermek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 

a 25. évét még nem töltötte be. 

 

A statisztikai adatok alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a településen 2017-

ben 200 fő, míg 2018-ban 190 fő részesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők számára 2018-ban két alkalommal - összesen 2 388 000 Ft értékű természetbeni 

támogatás került átadásra Erzsébet-utalvány formájában. 

 

Szünidei étkeztetés 
A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosítja. 

Jásztelek településen 2018-ban a gyermekek szünidei étkeztetése a következőképp alakult: 

tavasszal 69 fő, nyáron 71 fő, ősszel 79 fő, télen pedig 74 fő részesült szünidei étkeztetésben. 

IV. Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások 
 

VI.1. Napközbeni ellátások 
 

Jásztelken a gyermekek napközbeni ellátását a köznevelési intézményekben biztosítják. A 

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézményében 36 fő részesült 

ellátásban. A délutáni foglalkozások 16 óráig tartanak. Ebben az időintervallumban a tanulók 

az étkezésen kívül kötetlen szabadidővel rendelkeznek, illetve elkészítik az aznap kapott házi 
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feladatot. A Jászteleki Százszorszép Óvodában 2018.01.01.-2018.08.31.-ig: 84 fő, 2018.09.01-

2018.12.31.-ig: 95 fő részesült ellátásban. 

 

VI.2. Gyermekjóléti szolgáltatás  
 

Jásztelek 2015. december 31-ig a társulási keretek között működő Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat III. szakmai Jászladányi Központhoz tartozott. Az intézmény 

fenntartója a jászladányi székhelyű, Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás volt. A 

jogszabályváltozások miatt 2015. december hónapban változott szervezeti felépítésünk. 2016. 

január 1-től a korábbi feladatellátási struktúra megszűnt. Az alapszolgáltatás kétszintűvé 

válásával Család- és Gyermekjóléti Központokat kellet létrehozni a járási székhelyeken.  

Jogszabályváltozások okán 2017-től ismét a szolgáltatások biztosításának újragondolása és 

átszervezése vált szükségessé. Emiatt a korábbi társulási feladatellátási struktúra nem 

működhetett tovább. A gyermekjóléti szolgáltatást Jásztelken ellátási szerződés keretében 

2017.01.01-jével a Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ biztosítja. Az intézmény 

fenntartója Jászberény Városi Önkormányzata. Az intézmény jelenleg két ellátást biztosít-

családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, a Jászberényi Járás 6 településén. Mindkét ellátási 

típus szakmai önállósága biztosított és az ellátási területhez igazodóan a szakmai központba 

tömörülnek. 

 

VI.2.1. A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, személyi és tárgyi feltételek 

 

Személyi feltételek 

 

Szakember hiány miatt 2017. év közben a családsegítő személyében többször változás 

történt, március és szeptember hónapok között a szakmai központból helyettes családsegítő 

látta el a feladatokat heti 8 órában. Szeptemberben a családsegítő személyében ismét változás 

történt, a településen a szakmai feladatokat heti 18,5 órában (kedd, szerda, péntek) 1 fő 

családsegítő látta el. 2018-ban a családsegítő személyében nem állt be változás, így a szakmai 

munka gördülékenyebben zajlott, mint a korábbi évben. 

A szakmai központban, az intézmény székhelyén rendszeresek a szakmai munkát kísérő 

esetmegbeszélő értekezletek, valamint a szakemberek szakmai készségeinek, képességeinek 

fejlődését előbbre vivő belső továbbképzések. 

 

Jásztelek településen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri Hivatal 

épületében működik, ahol egy dolgozói szoba áll rendelkezésre, mely egyben interjúszobaként 

is funkcionál. Az iroda a Kisebbségi Önkormányzat irodahelyisége, valamint a 

közfoglalkoztatottak számára fenntartott melegedő helyiség mellett található. A váróhelyiség a 

folyosón biztosított. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

A településen a gyermekjóléti szolgálat a Polgármesteri Hivatallal megegyező helyen, a 

Szabadság u. 71. szám alatt működik.  A Hivatal udvarában egy külön bejáratú, kb. 25 m2 

irodahelyiség áll rendelkezésre, a váróhelyiség az iroda előtti folyosón biztosított. Az 

akadálymentes közlekedés feltételei biztosítottak. A szolgálat rendelkezik a munkavégzéshez 

szükséges legfontosabb irodatechnikai berendezésekkel (számítógép, mobiltelefon, nyomtató), 
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fénymásolóval (melyet a Polgármesteri Hivatal biztosított számunkra), az internet-elérés 

biztosított. A területi munkavégzéshez szükséges szolgálati kerékpár is rendelkezésünkre állt.  

 

 

VI.2.2. A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai feladatainak bemutatása 

 

A Szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban gyermekvédelmi törvény) 39. - 40. § - ában foglaltaknak megfelelően az alábbi 

az alábbi feladatokat látja el: 

 

1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése 

érdekében: 

▪ tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

▪ családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

▪ a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásának 

szervezése, 

▪ hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

▪ a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a nem állami 

szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben 

▪ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, azok megoldására javaslatok készítése, 

▪ a jelzőrendszer tagjai közötti (Gyvt.17. § (1)) együttműködés megszervezések és 

tevékenységük összehangolása, 

▪ tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről, 

▪ a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát 

biztosíthat (ez várhatóan 2018. január 1-jével már kötelező feladattá válik). 

 

3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

▪ a gyermekekkel, családokkal végzett szociális munkával (szociális segítőmunka) 

elősegíteni gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 

zavarok ellensúlyozását, 

▪ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés 

és kapcsolattartás esetében, 

▪ egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, 

pedagógiai szakszolgálatok igénybevételén kezdeményezése.  
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Mivel a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és 

gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető, a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja az 

eddig felvázolt gyermekjóléti szolgáltatási feladatokon túl a családsegítés Szt. 64. § (4) 

bekezdése szerinti feladatait is (a családsegítés feladatainak részletezésétől itt azonban most 

eltekintünk).  

 

Mindezeken túl továbbá a család- és gyermekjóléti szolgálat: 

▪ folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

▪ meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

▪ szükség esetén az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott 

európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti 

vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

▪ segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, 

▪ felkérésre környezettanulmányt készít, 

▪ kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

▪ biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

▪ részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(KEF) munkájában 

 

 

IV.2.3. A család- és gyermekjóléti szolgálat működésének tapasztalatai 

 

A Szolgálat ellátotti és forgalmi mutatói 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében gondozásban részesülő gyermekek számának, az ellátást 

igénybe vevő gyermekek számának valamint éves forgalom alakulása 2018 évben:  

 

 

ÉV 
Gondozott gyermekek 

0-5 éves 6-13 éves 14-17 éves Összesen 

2017 13 27 13 53 

2018 9 18 13 40 

 

A fenti adatokból látható, hogy a gondozott gyermekek számának nagyobb részét a 6-13 éves 

korosztályba tartozó gyermekek teszik ki. A jásztelki gyermekek vonatkozásában az előző 

évekhez hasonlóan 2018-ban is jellemzően gyermekintézménye történő beilleszkedési 

nehézségek, igazolatlan mulasztások jelentkeztek, azonban adódtak többek között 

magatartásproblémák, gyermeknevelési nehézségek, szülők általi fizikai és lelki elhanyagolás 

is.  

A gondozott gyermekek számának csökkenése mögött a településről elköltöző családok, 

valamint a gondozott fiatalkorúak nagykorúvá válása, ezáltal Szolgálatunk általi gondozásuk 

lezárása áll.  
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Szakmai tevékenységek száma: 

 

Tevékenység megnevezése 

Szakmai 

tevékenységek 

száma 

Szolgáltatásban 

részesülők 

száma 

2017 2018 2017 2018 

Információnyújtás 185 599 82 81 

Segítő beszélgetés 26 168 16 39 

Tanácsadás 83 236 45 44 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 43 83 30 45 

Családlátogatás 85 367 47 82 

Konfliktuskezelés 3 12 3 8 

Kríziskezelés 8 9 1 5 

Közvetítés másik szolgáltatáshoz 14 285 12 52 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli) 4 6 3 5 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez 

(természetbeni) 
23 269 23 38 

Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz 1 0 1 0 

Szociális segítő tevékenység: 

egyéni gondozási terv megvalósítása központ által 

bevonva 

23 29 23 29 

Esetkonferencia 3 28 2 69 

Esetmegbeszélés 32 7 13 6 

Környezettanulmány elkészítésében közreműködés 7 16 5 9 

Egyéni és csoportos készségfejlesztés 27 0 17 0 

Adományközvetítése  27 274 24 40 

Összesen 594 2388 347 552 

 

 

A statisztikai adatokból látható, hogy bizonyos szakmai tevékenységek száma 2017-hez képest 

többszörös növekedést mutatott 2018-ban. Ez azzal magyarázható, hogy a korábbi évben 

többszöri családsegítő-váltás történt az intézményben, 2017-ben több hónapig helyettes 

családsegítő látta el a feladatokat.  

Évről évre kiemelkedően magas a családlátogatások, információnyújtások és tanácsadások 

száma. 2018-ban adományközvetítésre 274 esetben került sor, mivel egy Európai Uniós 

pályázat keretében 2017. decemberétől kezdve minden hónapban minimum egy természetbeni 

juttatást közvetítünk a településen élő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 

éves korú gyermekek részére.  
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Kezelt problémák, leggyakoribb problématípusok: 

 

Problémák típusa 

Személyek 

száma 

elsődleges 

probléma 

szerint 

2017 2018 

Életviteli 33 8 

Családi-kapcsolati konfliktus 6 7 

Családon belüli bántalmazás  3 

Elhanyagolás 13 15 

       -ebből oktatási nevelési elhanyagolás  12 

 Gyermeknevelési 28 18 

 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 19 14 

 Magatartászavar, teljesítményzavar  7 

Fogyatékosság 1 3 

Lelki-mentális 1 9 

Egyéb egészségi probléma 1 5 

Foglalkoztatással kapcsolatos 4 1 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 4 12 

Ügyintézéssel kapcsolatos 5 7 

Információkéréssel kapcsolatos  9 

Egyéb 1 8 

Összesen 116 126 

 

A fenti statisztikai adatokból látható, hogy a legtöbb probléma a településen életvitellel 

kapcsolatos volt 2017-ben, 2018-ban pedig a gyermeknevelési problémák száma emelkedett. A 

gyermekek részéről a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség is igen magas 

arányban jelenik meg, amely általában az oktatási-nevelési intézményekből történő igazolatlan 

hiányzások magas számát jelenti. A szülők ráhagyó, elhanyagoló attitűdje hozzásegíti a 

gyermekeket az intézményekből történő igazolatlan hiányzásokhoz, amely hosszútávon 

alacsony iskolázottságot, alacsony foglalkoztatottságot eredményezhet.  

 

IV.2.4. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység 

 

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése 

szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő 

rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése a család- és gyermekjóléti szolgálat 

kiemelt feladata.  

 

A jelzőrendszer: 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai azon szervezetek, akik a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot látnak el, tagjait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 17 § (1) bekezdése rögzíti: 
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• az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, 

a házi gyermekorvos, 

• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 

• a köznevelési intézmények, 

• a rendőrség, 

• az ügyészség, 

• a bíróság, 

• a pártfogó felügyelői szolgálat, 

• az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

• a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

• az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 

• a munkaügyi hatóság, 

• a javítóintézet, 

• a gyermekjogi képviselő, 

• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal, 

• az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv. 

 

Ennek keretében a településen folyamatosan kapcsolatot tartunk a jelzőrendszer tagjaival: 

oktatási-nevelési intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal (védőnő, házi orvos), 

rendőrség, polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőivel, valamint civil szervezetekkel 

(polgárőrség).  

 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri csoport célja: 

Feltárja a gyermekeket veszélyeztető tényezőket, krízishelyzeteket, elősegítve ez által a 

problémák időben, MINÉL KORÁBBAN! történő felismerését, valamint megoldását. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri csoport feladatai: 

• Kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek élethelyzetét (szociális helyzetét, 

életkörülményeit, életformákat, a közösségi viszonyokat, ellátó intézményeket). 

• Ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz 

nyújtson segítséget, nyújtson információkat a további eljárások érdekében. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai kötelesek: 

• Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

• Hatósági eljárást kezdeményezni bántalmazás, súlyos elhanyagolás egyéb súlyos 

veszélyeztető ok gyermek által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás 

• Egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és 

megszűntetése érdekében  

 

Milyen esetben szükséges jelzés kezdeményezése? 

• Veszélyeztetettség észlelésekor 

• Krízishelyzetben 
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• Prevenció érdekében: ha a veszélyeztetettség lehetőségének fennállásakor az adott 

szakember rendelkezésére álló, általa elérhető információk alapján az érintett helyzete 

és körülményei, a veszélyeztetettség mértéke nem mérhető fel, nem ítélhető meg kellő 

alapossággal. 

 

A Szolgálat folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és 

jelzőrendszer szervezésére és hatékonyabb működtetésére.  

 

A jelzőrendszer jó működésének két legfontosabb indikációja: 

• Az idejében felismert probléma a beavatkozások pozitív prognózisának alapfeltétele. 

• A gyermekvédelem területén csak az ellátásban érintett szervezetek és szakemberek 

érdemi együttműködésétől - közös alapokra helyezett, a kompetenciákat figyelembe 

véve közösen kialakított és megvalósított szakmai tevékenységtől - várható eredmény. 

 

2018-ban hat jelzőrendszeri értekezlet megtartására került sor:  

2018. 05. 18-án a jelzőrendszeri tevékenységről, a veszélyeztetettség felismeréséről tartottunk 

megbeszélést, 2018. 10. 09-én a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat eltérő 

nyilvántartási rendszeréről, 2018. 11. 07-én a gyermekek családi jogállása rendezésével 

kapcsolatos lehetőségekről, 2018. 11. 26-án az iskolai segítő tevékenység bevezetéséről, 2018. 

11. 29-én a településen észlelhető bűnelkövetések, kábító hatású szerek használatáról; a 

bűnmegelőzésről, 2018. 12. 07-én pedig az óvodai szociális segítő tevékenység bevezetéséről 

volt szó.  

 

Véleményünk szerint az észlelő-és jelzőrendszerben tevékenykedő szakemberek 

együttműködése nélkülözhetetlen. Az elmúlt évben intézményünk rendszeresen tartotta a 

kapcsolatot a társszakmák képviselőivel. A megrendezett szakmaközi megbeszéléseken a 

meghívott szakemberek többsége megjelent, és aktív részvétellel járult hozzá a gyermekeket 

érintő problémák megoldásához. Szolgálatunk tapasztalata szerint pozitív irányú minőségi 

változás figyelhető meg a települési jelzőrendszeri tagok tevékenységének tekintetében; a 

jelzőrendszeri tagoktól az elmúlt időszakhoz képest kevesebb jelzés érkezett ugyan a 

Szolgálathoz, azonban Szolgálatunk meglátása szerint nagyobb bizalommal fordultak a 

társszakmák szakemberei a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.  

 

A szolgálat felé 2017-ben érkezett jelzések a küldő szervezetek szerint: 

 

Sor-

szá

m 

Megnevezés Küldött jelzések 

száma 

2017 2018 

01  Egészségügyi szolgáltató 3 1 

02  Ebből (01-ből): védőnői jelzés 2 1 

03  Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 2 4 

04  Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 
 

 

05  Átmeneti gondozást nyújtó szociális szolgálat 
 

1 

06  Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti 

szállása 

  
 

 

07  Közoktatási intézmény 19 11 

08  Rendőrség 
 

 

09  Ügyészség, bíróság 
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10  Pártfogó felügyelet 
 

 

11  Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 
 

 

12  Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet     
 

 

13  Állampolgár 2 1 

14 Önkormányzat (jegyző) 
 

 

15 Munkaügyi hatóság 
 

 

16 Gyámhivatal 10 5  
 Összesen 36 23 

 

 

A gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködésében valamennyi résztvevő megtesz 

minden tőle telhetőt, s az egymás közötti kommunikáció is igen jól működik.  

A gyermekjóléti szolgálat a kapcsolatrendszerét kiépítette, a veszélyeztetettséget észlelő és a 

jelzőrendszer tagjaival való együttműködés jó. A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolattartás 

folyamatos a felmerülő problémákat és az adott probléma megoldási lehetőségeit minden 

esetben a lehető leggyorsabban akár telefonon, vagy személyesen is megbeszéltük. 

 

 

 

 

 

A szolgálatnál megjelent veszélyeztetett gyermekek adatai 

sor-

szám 
Okok 

A 

veszélyez-

tetettség fő 

oka 

A veszélyez-

tetettség 

halmozott 

okai 

2017 2018 2017 2018 

01 

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (tárgyév december 

31-én) 
53 42  

02 

Környezeti főcsoport összesen (a gyermek környezetéből kell 

kiindulni) 
26 26 62 100 

03 

Ebből 

(02-

ből): 

nevelési probléma 

okból 

veszélyez-

tetettek 

9 5 11 7 

04 szülők, család életvitele 4 4 20 11 

05 családi konfliktus 2 6 7 12 

06 szülő(k) betegsége     

07 gyermek családon belüli fizikai 

bántalmazása 

 5  5 

08 gyermek családon belüli lelki    1 

09 gyermek családon belüli szexuális     

10 gyermek fizikai 
elhanyagolása 

9 1 13 27 

11 gyermek lelki 2 2 6 17 

12 egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés   1 1 

13 iskolai kirekesztés, erőszak  3  3 

14 kortárs csoport negatív hatása    1 

15 elégtelen lakókörülmények    15 

16 kilakoltatás veszélye     
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17 munkanélküliség     

18 

Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekre 

vonatkozóan) 
23 16 35 31 

19 

Ebből 

(18-

ból): 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 16 9 20 17 

20 asszociális/antiszociális viselkedés     

21 drogfogyasztás 1  2  

22 alkoholfogyasztás   1  

23 játékszenvedély     

24 csavargás 1  1 1 

25 tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb) 6 7 11 14 

26 

Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekre 

vonatkozóan) 
1  3 3 

27 Ebből 

(26-

ból): 

tartósbeteg   1  

28 fogyatékos 1  2 1 

29 magatartási- vagy tanulási zavar 1  1 2 

30 Anyagi főcsoport összesen (a családra vonatkozóan) 3  5 16 

 

Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak 

élnek 
 42 21   

 

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 

sor) a központ felé továbbított esetek száma  

 

   
  

 

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 

tárgyév december 31-én 

 

 35 23 
  

 

A fenti statisztikai adatokból látható, hogy a Szolgálatnál megjelent veszélyeztett gyermekek 

közül a környezeti és magatartási problémák főcsoportjaiban jelentek meg a legtöbben. A 

környezeti főcsoportban nem változott az ebből a fő okból veszélyeztetett gyermekek száma, 

míg a magatartási főcsoportban csökkent.  

A településen jellemző a már említett szülői ráhagyó attitűd, amely következtében a gyermekek 

igazolatlanul mulasztanak az oktatási-nevelési intézményekből, magatartásproblémával 

küzdenek, nehezen illeszkednek be az intézményekbe. 

V. A település gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményeinek 
tapasztalatai 
 

 

A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Jásztelek Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2019. 02. 26-án rendezte meg a településen éves szakmai tanácskozását. 

A tanácskozás megtartása, összehívása az NM rendelet 9. § (5) bekezdése alapján előírt feladata 

a szolgálatnak, minden év február 28-áig kell a szakmai tanácskozást megszervezni, továbbá az 

előzetesen összegyűjtött információk és a tanácskozás tapasztalatai alapján minden év március 

31-éig elkészíteni a települési éves jelzőrendszeri intézkedési tervét, mely tartalmazza 

• a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóinak tanulságait, 

• az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 
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• az éves célkitűzéseket, és 

• a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket. 

 

Az éves szakmai tanácskos során megküldött írásbeli tájékoztatók alapján az alábbi szakmai 

tapasztalatok körvonalazódnak a település gyermekvédelmi feladatot is ellátó intézményeiben 

és a szakemberek tevékenységében. 

 

V.1. Köznevelési Intézmények tapasztalatai 

 

V.1.1. Jászteleki Százszorszép Óvoda 
Az óvodába járó gyermekek száma 84-95 fő, amelyből a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetűnek ítélt gyermekszáma 46-54 fő, veszélyeztetett helyzetűnek ítélt gyermekek száma 

5-6 fő volt.  Az intézmény pedagógusai 26 gyermek családjánál tettek családlátogatást. Az 

óvoda a szülőkkel való kapcsolattartás tapasztalatai vonatkozásában úgy nyilatkozott, hogy jó 

kapcsolat alakult ki a szülőkkel; az intézmény fontosnak tartja, hogy az újonnan érkező 

gyermekek családi helyzetébe betekintést nyerjenek. Az intézmény beszámolója szerint a 

családlátogatások alkalmával a szülők kedvesen és barátságosan fogadták a pedagógusokat. Az 

óvodai hiányzások okán tett látogatások nem mindig sikeresek, mivel a családtagok nem 

minden esetben tartózkodnak otthon, így a családlátogatások meghiúsulnak.  

Tapasztalt problémaként az intézmény a családok gyakori költözéséről, valamint az ebből 

adódóan az okmányok hiányosságáról számolt be. Gyakorinak találják a fertőző betegségek 

terjedését, valamint a téli időszakban történő fűtési nehézségeket, rossz lakáskörülményeket. 

Az intézmény meglátása szerint a legtöbb esetben a hiányzás okoz problémát. Ekkor a szülők 

részéről néhány esetben elmarad az óvoda tájékoztatása a várható hiányzásról és annak 

időtartamáról, okáról is. A betegségek után több esetben gondot okozott a szükséges igazolás 

beszerzése, bemutatása.  

Az óvoda 2018-ban 3 gyermek vonatkozásában tett jelzést a települési Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé költözés, hiányzás okán.  

Az intézmény elérendő célként tekint a jelzőrendszeri tagok együttműködésére a problémás 

helyzetű családok megsegítése vonatkozásában, valamint az igazolatlanul hiányzó gyermekek 

rendszeres látogatására, óvodába járás kötelezettségére történő felhívásra.  

 

V.1.2 Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 

 

Az általános iskolába járó gyermekek száma 32-36 fő volt 2018-ban, akik közül az intézmény 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűnek 30-31 gyermeket ítélt, veszélyeztetett 

helyzetűnek pedig 3 gyermeket. Az intézménybe járó gyermekek közül minden gyermek 

jásztelki lakos. A napközis gyermekek száma 27-31 fő volt. 

A napközis foglalkozások délután 4 óráig tartanak. A tanulók ebben az intervallumban az 

étkezésen kívül kis kötetlen szabadidővel rendelkeznek, valamint a kapott házi feladatokat 

készítik el, tanulják meg. Az intézmény meglátása szerint többeknek tetszenek a délutáni 

programok, ritkán, csak indokolt esetben szoktak elkéredzkedni. A tanulók felzárkóztatása 

differenciáltan, tanórai keretben történik. 

Az intézményben működnek szakkörök: angol (1-2. osztály), illetve népitánc (1, 2-3-4. 

osztályos csoport). 

Az iskola szabadidős programokat szervezett, amely a helyijelzőrendszeri tagokkal történő 

kapcsolattartás eredményeként volt betudható: a Hunyadi nap (2018. 01. 12.) a szokásosnál 

nagyobb rákészüléssel és több meghívott vendég jelenlétében valósult meg.  
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Ezen felül megrendezésre került a februári farsangi délután, a március 15-i ünnepi műsor, 

pályaválasztási nap, anyák napi ünnepség, Jászalsószentgyörgy településre történő kirándulás, 

Múltidéző történelmi játszóház Jászberényben, valamint gyermeknap. Ősszel kerékpártúrán 

vehettek részt a tanulók Jászapáti-Jásztelek, valamint Gyöngyös-Mátrafüred-Sástó úticéllal. 

Novemberben mesevetélkedő (a Könyvtárral közösen) és egészségdélután (Védőnői 

Szolgálattal együtt) került megtartásra. Decemberben a Mikulás látogatta meg a gyermekeket, 

valamint a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó műsorokkal szerepeltek a gyermekek a községi 

rendezvényeken.  

Az intézményben problémaként néhány tanuló rendszeres késését, nagymértékű igazolt és 

igazolatlan hiányzást, az iskolai házirend be nem tartását, a tanulási hajlandóság, motiváció 

hiányát, csúfolódást, veszekedést, civakodást, a családok közötti ellentétek iskolai színtérre 

történő behozatalát, a taneszközök, játékok, iskolai berendezések meg nem becsülését és 

véletlen és/vagy szándékos károkozást tapasztaltak.  

Családlátogatáson az intézmény pedagógusai 14 alkalommal voltak. A szülőkkel való 

kapcsolattartás tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők a fogadóóra, illetve a szülői értekezlet 

lehetőségét nem használták ki. Néhány szülő jelent meg a szülői értekezleten. A szülők az 

intézmény beszámolója szerint egyenként keresik meg a pedagógusokat – a fogadó óra idejét 

be nem tartva. Több esetben az utcán összefutva meg tudták beszélni a felvetődött gondokat. 

Az iskola meglátása szerint a szülők a problémás eseteket látszólag megértéssel kezelik, de 

tartós eredményre ritkán számíthattak a pedagógusok. Az intézmény meglátása, tapasztalata 

szerint kevés családnál van otthon igazi szülői minta, de a rendszeresség és a következetesség 

is hiányzik a tanulók otthoni életéből, ebből kifolyólag a magatartási problémákkal küzdő 

gyermekek nem képesek betartani az iskolai házirendet. Az iskola megítélése szerint egyre 

kevesebbszer fordul az elő, hogy a szülő mások előtt, nem megfelelő hangnemben kér számon 

nevelőt, gyermeket. Ekkor hosszas beszélgetés és lenyugtatás után tudják megértetni, beláttatni 

a szülővel, hogy nem ez a megfelelő magatartási forma.  

Az iskola Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé az év során 19 alkalommal tett jelzést (amely 

az intézmény meglátása szerint magában foglalja a kért osztályfőnöki jellemzések elkészítését, 

valamint az iskola által tett jelzéseket), 4 alkalommal pedig gyámhatóság felé. A jelzések szinte 

minden esetben igazolatlan hiányzás miatt keletkeztek. 

Az intézményben 2018 első felében 12 gyermek vett részt fejlesztőpedagógiai ellátásban (8 SNI 

és 4 BTMN), az év második felében pedig 11 fő (7 SNI és 4 BTMN). A fejlesztőpedagógiai 

ellátásra fordított órák száma heti 9-9,5 óra + 2 óra konduktív mozgásfejlesztés. 

A fejlesztő órákat a Jászberényi Tankerület Pedagógusa végzi, a konduktív mozgásfejlesztés 

pedig egyéni szerződés keretében működik az intézményben.  

Az intézmény pedagógusai közül 2018-ban senki nem vett részt gyermekvédelemmel 

kapcsolatos továbbképzésen.  

A jelzőrendszeri tevékenységet az iskola egy hetes skálán hatosra értékelte, ahol az egyes 

egyáltalán nem megfelelőt, a hetes szám pedig a teljes mértékben megfelelőt jelentette.  

Az intézmény meglátása szerint a jelzőrendszer minden tagjával jónak ítélhető a kapcsolat, 

bármikor, amikor az iskola szakembereinek segítségre volt szüksége, rövid határidőn belül 

segítséget kaptak.  

Az oktatási intézmény a települési jelzőrendszeri tevékenységben fontos és szükséges célnak 

tartja, hogy a településen a családsegítés teljes munkaidőben történhessen, mivel az intézmény 

megítélése szerint a község lakosságának nagy része problémás. Az iskola meglátása szerint a 

munkakapcsolat alapja, hogy a jelzőrendszer tagjainak munkáját állandóság jellemezze. Az 

intézmény célja, hogy a kialakult jó kapcsolatokat ápolják, még zökkenőmentesebbé tegyék.  
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V.2. Védőnői Szolgálat 

 

A Jásztelek Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2018-ra vonatkozó beszámolójából 

kiderült, hogy a területi védőnő rendszeres családlátogatások és tanácsadások során kíséri 

figyelemmel a településen nevelkedő 0-6 éves gyermekek fejlődését. Intenzív a gondozás a 0-

6 éves korosztályban, illetve a várandósok körében. A szülők részére önálló védőnői tanácsadás 

heti rendszerességgel biztosított. A Gyermekjóléti Szolgálat felé tett írásbeli jelzések száma a 

2017-es 2-ról 2017-ben 1-re csökkent. A tapasztalt problémák jellemzően anyagi jellegűek, 

illetve lakáskörülménnyel összefüggőek voltak, valamint gyermekek családon belüli lelki és 

fizikai elhanyagolása is tapasztalható volt. A Védőnői Szolgálat rendszeres kapcsolatban állt a 

gyermekjóléti szolgáltatóval és más jelzőrendszeri tagokkal is, az esetmegbeszéléseken, 

szakmaközi konzultációkon rendszeresen részt vett. A településen működő Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Védőnői Szolgálat 18 alkalommal tartott esetkonzultációt, 

-megbeszélést, -konferenciát, így az együttműködés továbbra is szorosnak mondható.  

 

A Védőnői Szolgálat meglátása szerint a jelzőrendszeri tagok együttműködése hatékony. A 

munka során az a tapasztalat, hogy a családok a településről történő ki-, illetve a településre 

beköltözést nem minden esetben jelzik a családok. A gyermekek helyzetének javításának 

érdekében érdemes az eddigi programokat, jó gyakorlatokat folytatni a védőnő meglátása 

szerint.   

 

V.3. Háziorvosi Szolgálat tapasztalatai 

A településen feladatot ellátó háziorvos beszámolója szerint a gyermekek egészségügyi állapota 

a változó körülményekhez képest változó állapotot mutat. Általánosságban az átlagosnak 

megfelelnek. 

A háziorvos beszámolója szerint a leggyakrabban előforduló betegségek a felső légúti, gyomor-

bélrendszeri betegségek, illetve a lúdtalp. 

A fenti betegségek okaként a háziorvosi szolgálat tapasztalt mind elhanyagolást, gondatlan 

ápolást, rossz szociális körülményt, az egészségügyi ismeretek hiányát, anyagi problémát, mind 

elégtelen vagy helytelen táplálkozást.  

A településen feladatot ellátó háziorvos a 2018-ra vonatkozó beszámolójából kiderült, hogy 

prevenciós célú előadásokat tartani nincs lehetősége. Bántalmazásra utaló jeleket nem tapasztalt 

az ellátott gyermekek körében. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzés megtételére nem került sor 2018-ban. Szükség 

esetén mind a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, mind a Védőnői Szolgálattal személyes 

vagy telefonos kapcsolatfelvételre került sor.  

A Háziorvosi Szolgálat fontosnak tartja, hogy az elhanyagoltság csökkentésre kerüljön, amely 

vonatkozásában azzal a javaslattal élt, hogy kerüljenek foganatosításra szigorúbb intézkedések, 

legyen szorosabb a kontroll.  

 

V.4. A Biztos Kezdet Gyermekház tapasztalatai 

A Biztos Kezdet Gyermekház 2018. áprilisában indult a településen. A szolgáltatásokat 

átlagosan havonta 7 család vette igénybe. A Gyermekház a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

mosás, tisztálkodási lehetőség, számítógép használata, internetelérés, a gyermekek számára 

tízórai biztosítása. A családok különböző programokon vehetnek részt: kora gyermekkori 

fejlesztés, gyermeknevelési egyéni tanácsadás, szülők akadémiája, baba-mama-papa klub, 

szülésre, gyermek fogadására történő felkészülés, családtervezési ismeretek átadása, családi 

életre történő felkészítés, tanácsadás, csere-bere klub, játszóház, mozi klub, csináld-magad-

mozgalom, illetve lehetőség van részt venni ruha- és adományosztáson, valamint családi 

napokon. A közeljövőben várhatóan elindul a batyus főző klub is. 
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A Gyermekházban eddig még nem tapasztaltak problémát. 

Családlátogatáson a szakemberek 25 családnál jártak. A Gyermekházba járó szülőkkel 

pozitívnak mondható a kapcsolat, együttműködés tapasztalható.  

Jelzés megtételére a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé nem volt szükség.  

A Gyermekház szakmai vezetője havonta legalább egy alkalommal konzultált a jelzőrendszer 

tagjaival.  

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen 2018-ban nem volt alkalom részt venni. 

A Gyermekház meglátása szerint a jelzőrendszeri tagok minden esetben készségesek voltak, 

minden kérdésre megfelelő választ adtak, így az együttműködés hatékonynak mondható. 

 

 

 

V.5. A Rendőrség tapasztalatai 

A Rendőrség beszámolója szerint szabálysértések tekintetében 2018-ban 2017-hez képest 

csökkenés volt tapasztalható. Vétségek, illetve bűntettek tekintetében 2018-ban 2017-hez 

képest szintén csökkenés volt tapasztalható.  

A 10-12 év alatti gyermekkorúak tekintetében csekély szabálysértések kerültek elkövetésre 

(közlekedési szabálysértések, társadalmi viselkedési problémák, utcai szemetelés) – nem 

számottevő számban. A 12-14 évesek tekintetében köztisztasági problémák (szemét eldobása 

az utcán), valamint közlekedési szabálysértések (gyalogos, kerékpáros közlekedés során) 

merültek fel. 

A beszámoló tanúsága szerint a fiatalkorúak körében ugyanazon problémák merültek fel, mint 

az idősebb gyermekkorúaknál (gyalogos és kerékpárral történő közlekedés során, valamint 

utcai szemetelés). Továbbá problémaként merülnek fel a garázda jellegű viselkedés, valamint 

a jogtalan haszonszerzés céljából elkövetett cselekmények. Az általános iskolában viselkedési 

problémák mind a saját társaik, mind a tanárok irányába felmerült. 2018-ban nem került sor 

jelzés megtételére a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé.  

Családon belüli erőszak, bántalmazás okán nem indult eljárás 2018-ban a településen élők 

vonatkozásában.  

Bűnmegelőzési célból 2018-ban több alkalommal a helyi iskola és óvoda környékén fokozott 

járőrszolgálat került végrehajtásra az esetleges bűncselekmények megelőzése, 

megakadályozása, valamint a közrend fenntartása érdekében. Az Iskola Rendőre intézkedési 

terv alapján a helyi iskolában az ezzel kapcsolatos intézkedések is megvalósultak, amelyek 

főleg a kapcsolattartásra irányultak.  

Jelzőrendszeri értekezlet megtartására a Rendőrség bevonásával 2018-ban egy alkalommal 

került sor, azonban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal havonta legalább egy alkalommal 

konzultációra került sor a településen felmerült problémákkal kapcsolatban. 

A Körzeti Megbízott meglátása szerint szükséges minél több előadás szervezése a családokat 

veszélyeztető körülményekről (pl. megfelelő közlekedési szabályok ismertetése, 

balesetmegelőzés, kábítószerrel kapcsolatos programok, társadalmi viselkedési szabályok 

betartására irányulóan). 

 

V. 6. Művelődési Ház és Könyvtár tapasztalatai 
Az intézményben a közművelődési és könyvtári feladatok egymás mellett, egymást kiegészítve 

működnek. Az intézmény rendszeresen kapcsolódik országos felhívásokhoz (Országos 

Könyvtári Napok, Közösségek Hete, stb.) és saját rendezvényeket is szerveznek. Az 

intézményben különböző klubok és szakkörök működnek. 

A községi könyvtárba 121 fő 18 év alatti gyermek van beiratkozva. 2018-ban egy könyvtári 

órát és egy délutáni vetélkedőt szervezett a Könyvtár a helyi általános iskolával közösen.  
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A településen működő óvodai rendezvényeknek szintén tud az intézmény helyet biztosítani (pl. 

farsangi bál, ballagás, mikulás ünnepség). A gyermekek a tanévhez kötődő programokat is 

látogatják: sportolási alkalmak és kézműves foglalkozások.  

A Művelődési Házban hetente két alkalommal kerül sor a Vöröskereszt és az Amerikai Ház 

közös tej-kenyér osztására – a felméréssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket és az 

osztást is az intézmény biztosítja. Az osztás 2018-ban 32 kisgyermekes családot érintett.  

A Művelődési Ház és Könyvtár a helyi köznevelési intézményekkel működött együtt: 

rendezvények lebonyolítása, könyvtárlátogatás, vetélkedős, filmvetítések. A Művelődési Ház 

által szervezett nyári táboroknak az iskola tornaterme is biztosításra került.  

A szervezett programokon 2018-ban 2400 felnőtt és 720 gyermek vett részt. A gyermekek az 

év során 240 dokumentumot kölcsönöztek a Könyvtárból.  

Az intézmény továbbra is együtt kíván működni a helyi köznevelési intézményekkel.  

Két napközis tábor szervezését tervezik a nyári szünetre, amelyhez egy pályázatot meg is 

nyertek. Az Erzsébet-táborokra az elmúlt években rendszeresen sikerrel pályázott az 

intézmény.  

 

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a településen élő gyermekek szociális helyzetét és 

veszélyeztetettségét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, annak érdekében, hogy a 

családokban felmerülő problémák minél korábban felismerésre kerülhessenek. A településen 

élő gyermekek vonatkozásában kiemelt figyelmet szükséges fordítani a személyes higiéniára, 

a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének érdekében a az 

oktatási-nevelési intézményekbe történő eljuttatásra, a tanköteles korú gyermekek 

tankötelezettségének maradéktalan teljesülésére, a családok lakáskörülményeire, illetve a 

szülőkkel történő szoros napi kapcsolattartásra, hatékony együttműködés kialakítására.  

 

A jövőben továbbra is fontos feladatnak szükséges tekinteni az észlelő- és jelzőrendszerrel 

történő együttműködés kereteinek folyamatos javítását, fejlesztését, továbbá szorosabbra 

szükséges fűzni a kapcsolatot a karitatív és segítő tevékenységet ellátó civil szervezetekkel, 

egyházakkal, keresve a közös együttműködést a családokat segítő eszközök és lehetőségek 

szélesítése érdekében. 

 

Jásztelek, 2019. 05. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Beatrix 

intézményvezető 

Hivatal Hédi 

családsegítő 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
 
Kérésére megküldöm a beszámolómat a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
Jelenleg Dr. Vad Virág Vanda látja el háziorvosi feladatokat, mint háziorvos szakorvos. 
Asszisztensként Bakos Csabáné (született: Szamák Henrietta) dolgozik, helyettesítése is 
megoldott az alattyáni asszisztensekkel.  
  
A védőnői feladatokat Knollné Borbás Ágota látja el. 
 
 
Háziorvosi feladatok 

A hatályos jogszabályok, különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000(II.25.) EüM rendelet által meghatározottak alapján, a munkaköri 
leírásban, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott 
működési engedélyben foglaltak szerint történik. 

 

Összegezett tájékoztató 
 
Az összegzett tájékoztató fejezet átfogó tájékoztatást ad a vegyes háziorvosi praxis 
működéséről, egyrészről a praxisba bejelentett lakosok számáról, másrészről a praxisban 
megjelenő eszközök állapotáról és változásairól. 
 
A KSH nyilvántartás szerint a háziorvosi praxisba jelenleg 1449 lakos van bejelentve, ez 0,5 
százalékkal több, az előző évi adatokhoz képest. A lakosságot megbontva, ez 654 férfit és 795 
nőt, ebből 136 fiút- és 121 leánygyermeket jelent.  A fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások 
száma 60 fő, a rendelőben ellátott esetek száma 10441 fő volt. A rendelő átlagos napi 



forgalma nem változott az előző évek adataihoz képest, az orvos házhoz járások száma 
hetente 1-2 alkalom, amely saját tulajdonú gépjárművel történik. Ápolónői fekvőbeteg ellátás 
kapcsán 2-3 alkalom a házhoz járás száma naponta. 
 
 

Fő mérőszámok 2015/2016/2017/2018-ban 
 
Rendelőben ellátott esetek száma:   10421/10634/11146/10441 
Rendelőn kívül ellátott betegek száma:  16/38/42/67 
 
 
 
Továbbra is, leggyakoribb gondozási betegség gyerekeknél az elhízás és asztma, míg 
felnőttek estében magas vérnyomás és szív és érrendszeri betegségek és diabétesz. Sokan 
fordulnak izületi és gerincproblémával az orvoshoz, amely a helytelen életmód, életformának 
a következménye. 
A rendelőben a betegek gondozása és kezelésén túl, közgyógy ellátáshoz igazolások, és 
NRSZH beutalások kiállítását, vérnyomás és vércukorméréseket is végezünk. Minden héten 
csütörtökön vérvételre van lehetőség háznál a fekvő betegek számára, valamint az orvosi 
rendelőben is biztosított. 
 
 
 
Elhivatottság, kötelességtudat: 
 
A háziorvosi csoportunk igyekszik minden területre kiterjedő és megfelelő minőségű orvosi 
ellátást biztosítani Jásztelek számára a betegellátás területén, valamint igyekszik jó 
kapcsolatot építeni és tartani az érintett társszervekkel, ezzel is elősegítve a zavartalan 
működést. Kiemelem kapcsolatunkat a Községi Önkormányzattal, annak polgármesterével, és 
a jegyzőjével, mivel folyamatosan támogatják munkánkat, ezzel elősegítve a térség 
egészségügyi ellátásának szinten tartását és gördülékeny munkamenetét.   
 
Beszámolómban kiemelem, hogy Jásztelek Községi Önkormányzat a TOP-4.1.1-15 
azonosítószámú pályázat vonatkozásában bruttó 5.799.646, Ft értékben beruházást hajtott 
végre a 2018. évben. A beruházás alkalmával számtalan új eszköz került a rendelőbe, a 
legnagyobb tételeket megemlítve: új laborkészülék, új pulzoximéter és új EKG készülék. A 
beszerzett eszközökkel az alaporvosi ellátás minősége tovább javult.  
Továbbá a rendelő külsőleg is megújult, nyílászárócsere, külső homlokzat szigetelése, és 
fűtéskorszerűsítés történt az épületben.  
 
Remélem, hogy szakmai beszámolómat a Képviselő-testületi ülésen örömmel fogadják, s 
megtárgyalása, átbeszélése után egyetértenek a napirendi pontként felmerült község 
egészségügyi helyzetről, az egészségügyi ellátást biztosító szolgálat tevékenységéről szólóan. 
 
 
Jásztelek, 2019. március 25. hétfő 
 

Dr. Vad Virág Vanda 
 
 







2018 évről védőnői beszámoló 
 

 

A védőnői körzet létszám adatai 2018. 12. 31-ei állapot szerint: 

A gondozott családok létszáma: 126 

1. várandósok létszám: 11 fő  

(egész évben gondozott várandós létszáma: 42 fő) 

2. csecsemők létszáma: 27 fő 

(összes élve születés száma Jásztelken 2018-ben: 26 fő) 

3. kisgyermekek létszáma: 31 fő 

4. 3-6 éves gyermekek száma: 98 fő 

5. Jásztelki általános iskolások létszáma: 36 fő. 

A védőnői munka alakulása 2018-ban: 

Összes családlátogatás száma: 768, összes szaklátogatás száma: 1006. 

Összes megjelenés a tanácsadásokon: 681. 

A gondozottakkal való együttműködés gördülékeny. A családlátogatások alkalmával szívesen 
fogadnak, gyermekeiket a megbeszélt időpontra tanácsadásra behozzák.  

Kötelező védőnői szűrővizsgálatok: 1, 2, 3, 4, 6, 9 hónapos, 1 éves, 15, 18 hónapos, 2 éves, 2,5 éves, 
4, 5, 6 éves, és ha nem ment el iskolába, akkor 7 éves korban is esedékes a szűrővizsgálat. 

Az iskolával az együttműködés nagyon jó. A kért időpontban a gyerekeket szűrésekre, oltásokra 
kérésünk szerint áthozzák a tanárok. A munka legnagyobb részét az oltások lebonyolítása, a páros 
osztályokban a kötelező szűrővizsgálatok, és a fejtetvességi vizsgálatok teszik ki. A szociálisan 
rászoruló szülők gyakran jelentkeztek tetűirtó szerért a tanácsadóban. Ezen felül közreműködtem az 
iskolai egészségnapon, valamint felvilágosító órákat tartottam.  

Az óvodával az együttműködés nagyon jó. Itt is a munka nagy részét a fejtetvességi vizsgálatok tették 
ki. Az ilyen korú gyermeket az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokra a szülő hozza. Közreműködtem 
novemberben az óvodai egészségnapon. 

A Gyermekvédelmi  Szolgálattal az együttműködés rendszeres volt. Egy éves tanácskozáson és 18 
jelzőrendszeri értekezleten, szakmaközi megbeszélésen, esetkonferencián vettem részt. Az oda-
visszajelzés folyamatos volt.  



Házi orvossal az együttműködés nagyon jó. A gondozottak státusz vizsgálata, védőoltása, iskolai 
szűrővizsgálata a tanácsadóban megtörténik, doktornő átjön, nem kell a betegrendelésre menniük az 
egészséges gyermekekkel. Iskolai, óvodai munkatervet, jelentéseket mindig pontosan egyeztetjük, 
jelentéseket egyeztetve elkészítjük. 

Az Önkormányzattal az együttműködés nagyon jó. Bármilyen szakmai jellegű problémára és 
beszerzésre gyors megoldást találunk. Az anyagi lehetőségekhez mérten a támogatás megfelelő.  

2018-ban került beszerzésre: 1 kerékpár. 

Energia megtakarítással összefüggő felújítás történt 2018-ban. Hőszigetelt ablakok kerültek 
beépítésre, fűtéskorszerűsítés, falak szigetelése, bepucolása, a tanácsadóban tisztasági festés történt. 

Az ÁNTSZ-szel, vezető védőnővel az együttműködés problémamentes, szakmailag segítőkész. 

A Biztos Kezdet Gyermekház programjai 2018. áprilisától segítik a településen élő gondozottak 
fejlesztését, közösséghez szoktatását. A három év alatti korosztályt érintő programok szervezésében, 
ismeretek átadásában havi rendszerességgel részt vettem.  

 

 Készítette:  

 Knollné Borbás Ágota  

 védőnő 

 

 

Jásztelek, 2019. 04. 05. 
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BEVEZETŐ 
 
 
Tisztelt Polgármester Kisasszony, Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány 
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
 
A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén két járást alakítottak ki, a Jászapáti 
székhelyű Jászapáti Járást és a Jászberényi székhelyű Jászberényi Járást 9-9 településsel. Az 
illetékességi területén 18 település, 5 város és 13 község található.  
 
Jásztelek település a Jászberényi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály – Körzeti 
Megbízotti Alosztály illetékességi területén található.  Az alosztály illetékességi területe 
kiterjed Jászberény külterületére, Jászfelsőszentgyörgyre, Jászboldogházára, Jánoshidára, 
Alattyánra, Jászjákóhalmára és Jásztelekre. 
 
Jásztelek község a Jászberényi Járásban az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok Megye északi 
részén, a Jászság közepén fekszik. Jászberénytől kelet-délkeletre a Zagyva bal partján, a 
Szolnokra vezető 32-es főút két oldalán terül el. Budapesttől kb. 85 km-re, Szolnoktól kb. 
40 km-re fekszik. Szomszédos települések: nyugat-északnyugatra Jászberény (kb. 6 km), 
északra Jászjákóhalma (kb. 5 km), dél-délkeletre Alattyán (kb. 6 km). Közúton a 32-es főúton 
érhető el, illetve a 31-es főútról Jászjákóhalma felől egy mellékúton. A közúti 
tömegközlekedést a Jászkun Volán Zrt. autóbuszai végzik, de érinti a települést a Volánbusz 
Zrt., a Hatvani Volán Zrt. és a Mátra Volán Zrt. néhány járata is.  
Területe: 41,15 négyzetkilométer, lakosainak száma: 1615 fő (KSH 2018.). 
 
A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2019. 
február hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint 
készítettem el. 
 
 
2018. évre kitűzött célok: 
 
 

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

2. Az összes és a 14 kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, a 
nyomozati eredményesség romlásának megakadályozása.  
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3. Az illegális bevándorlás elleni eredményes és hatékony fellépés a 
kockázatelemzésen alapuló helyi ellenőrzések fokozásával. 

 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet eredményeinek lehetőség szerinti javítása, a 

közúti közlekedési balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében 
kiemelten kell kezelni a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésének 
ellenőrzését. A változtatható és a fix telepítésű Jászberényi 
Rendőrkapitányságot érintő komplex ellenőrzési pontok megvalósítása és 
működtetése. 

 
5. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. 

Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. a 
jogkövető állampolgárok megelégedésére.  

 
6. A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység erősítése. A „Megelőzési és 

Tanácsadási Konferencia” keretein belül a Szomszédok Egymásért Mozgalom 
bevezetése, továbbá az ORFK „Házhoz megyünk!” programon belül létrejött 
„Bike Safe” rendszer működtetése. 

 

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

 
 

I. Jásztelek település közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a 
kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 

 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
2017-ben Jásztelek településen 20 darab volt a regisztrált bűncselekmények száma, 2018-ban 
ez a szám 16-ra csökkent.   
 
 

1.2. Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évi 8-ról 2018-ban 0-ra 
csökkent. A településen korábban sem a közterületen elkövetett bűncselekmények voltak  a 
jellemzőek.  
 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt 
bűncselekmények áttekintése 

 
A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2017-ben 1215,8, 2018-ban 
pedig 998,8 volt. Ez az arányszám továbbra is alacsonyabb mind az országos, mind pedig a 
megyei átlagnál. 
 



4 
 

1.4. A kiemelt bűncselekmények számának alakulása 
 
Jásztelek község közigazgatási területén az összes kiemelt kategóriában 2018-ban 12 kiemelt 
bűncselekmény került regisztrálásra a 2017. évi 15 bűncselekménnyel szemben.  
 
Emberölést és annak kísérletét, súlyos testi sértést, halált okozó súlyos testi sértést, kiskorú 
veszélyeztetését, embercsempészetet, garázdaságot, önbíráskodást, visszaélés kábítószerrel 
(terjesztői magatartás tekintetében), személygépkocsi lopást, zárt gépjármű feltörést, rablást, 
kifosztást, zsarolást, orgazdaságot és jármű önkényes elvételét nem regisztráltak 2018-ban. 
 
Lopások és lakásbetörések számának alakulása 
 
A 2018-ban a regisztrált lopások száma, 9-ról 11-re, a lopásokon belül a lakásbetörések száma 
pedig 2-ről 7-re változott. 
 
Garázdaság, testi sértés, rongálás bűncselekmények számának alakulása 

 
Az adatok elemzése során megállapítható, hogy garázdaság 2017-ben 4 db, testi sértés 1 db  
került regisztrálásra. Garázdaság és testi sértés elkövetése miatt nem indult eljárás a 2018-ban. 
 
 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 
A nyomozás eredményességi mutatókat elemezve megállapítható, hogy a Jászberényi 
Rendőrkapitányság nyomozás eredményességében 2010-től emelkedő tendencia figyelhető 
meg. Az összes bűncselekményt tekintve 39,9%-ról 2018-ra 69,2%-os nyomozás 
eredményességet ért el a rendőrkapitányság.  Az elmúlt évet tekintve 2017-es 60,1%-ról 2018-
ban tovább javult a nyomozás eredményesség 69,2%-ra, mintegy 9,1%-kal. 
 
A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény tekintetében a 2010-es 28%-ról 2018-ra 57,9%-os 
nyomozás eredményességet ért el a rendőrkapitányság. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

A rendőrkapitányság illetékességi területén, a közterületen elkövetett, regisztrált 
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2017-es 86,8%-ról 2018-ban 
83,3%-ra változott, itt az eredményes nyomozások száma 2017-ben 361, míg 2018-ban 320 
volt.  

 

2.3.A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 
A köztudatban is súlyos, a lakosság nyugalmát megzavaró rablás bűncselekmény 
vonatkozásában minden regisztrált bűncselekmény felderítésre került 2018-ban, amely 100% 
nyomozás eredményességi mutatót sikerült elérni.  
 



5 
 
2018-ban a zsarolás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele regisztrált bűncselekmények 
vonatkozásában szintén minden bűncselekmény felderítésre került, amely 100% nyomozás 
eredményességi mutatót sikerült elérni.  
 
Kifosztás bűncselekmény vonatkozásában egy esetben nem került felderítésre az elkövető 
evégett a 2017. évi 100%-hoz képest 2018-ban 80%-os nyomozás eredményességi mutatót 
sikerült elérni.  
 
Személygépkocsi lopás 2017-es évben nem történt, 2018-ban kettő, amely mind a két esetben 
felderítésre került, tehát 100%-os a nyomozás eredményességi mutatója a 
rendőrkapitányságnak. 
 
Zárt gépjármű-feltörés esetén 22,2%-ról 46,2%-ra több mint duplájára emelkedett a nyomozás 
eredményességi mutató.  
 
Rongálás esetében a nyomozáseredményességi mutató a 2017. évi 43,8%-ról tovább javult, 
2018-ban 46,2%-ot sikerült elérni. 
 
Lopás vonatkozásában a 2017-es 41,5%-os nyomozás eredményességi mutató 2018-ban tovább 
javult, 46,3%-os eredményt értünk el. 

- ezen belül a lakásbetörések nyomozás  eredményességi mutatója szintén növekedett a 
2017-es 42,5%-ról 2018-ban 52%-ra. 
 

Testi sértés vonatkozásában 72,2%-ról 100% ezen belül súlyos testi sértés 74,3%-ról 100% a 
nyomozás eredményességi mutató. 

 
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény esetén a rendőrkapitányság nyomozás eredményességi 
mutatója a 2017-es 65,2%-ról 100%-ra növekedett, tehát összes eljárás eredményesen zárult. 
 
Garázdaság esetében jelentősen 73,5%-ról 93,7%-ra nőtt a nyomozás eredményességi mutató 
2018-ban az előző évi eredményhez képest.  
 
Emberölés, befejezett szándékos emberölés, emberölés kísérlete, halált okozó szándékos súlyos 
testi sértés, embercsempészés bűncselekmények nem történtek evégett a nyomozás 
eredményességi mutató elemzése nem releváns. 
 
Az adatokat elemzve megállapítható, hogy 2018-ban több  olyan bűncselekmény 
vonatkozásában sikerült 100% nyomozás eredményességet elérni, amelyben az elmúlt években 
nem, így a pozitív tendencia figyelhető meg a nyomozások eredményességében. 
 
 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 

 
 

A tulajdon elleni  szabálysértések számának alakulása 
 2017. 2018. 

 - Keletkezett ügyek száma tulajdon elleni szabálysértés 3 5 
 

A keletkezett tulajdon elleni szabálysértések megoszlása 
2017. 2018. 

lopás 3 5 
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szándékos rongálás 0 0 
csalás 0 0 
jogtalan elsajátítás 0 0 
sikkasztás 0 0 
orgazdaság 0 0 
gondatlan rongálás 0 0 
nem gépi meghajtású jármű jogtalan használata 0 0 

  
 
 

A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatójának alakulása 2017. 2018. 

összes tulajdon elleni szabálysértés 50% 25 % 

bolti lopások esetében 0 
 

0 
egyéb lopások esetében 0 0 
lopásokat leszámítva egyéb tulajdon elleni szabs. esetében 0 0 

 
Forrás: A 2018. évi adatok tekintetében: NETZSARU ORACLE BUSINESS INTELIGENCE felület 2019. április 
24-i állapot. A 2017. évi adatok tekintetében: NETZSARU ORACLE BUSINESS INTELIGENCE felület 
archivált adatok. 

 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 
4.1 Balesetek alakulása 

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

JÁSZTELEK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
             Halálos Súlyos Könnyű Összes 

2017                 0 0 0 0 
2018                 0 1 0 1 

    
 
Jásztelek területén 2018-ban 1 regisztrált közlekedési baleset történt, mely 8 napon túl gyógyuló 
súlyos sérüléssel járt. 

 
4.2. Utak szerint:  
 
1 baleset lakott területen kívül. 
  
4.3. Baleseti okok: 
 
1 esetben az ittasság nem játszott szerepet, baleseti ok a kikerülési szabály megszegése.  
 
 

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a 
visszaszorítás érdekében tett intézkedések). 
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A Jászság az illegális migrációval nem érintett, így Jásztelek település sem, azonban jelenlétét 
teljesen kizárni nem lehet, ezért a Jászberényi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. 
mélységi ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.  
 
A Jászberényi Rendőrkapitányság is érintett a Magyar Rendőrség legfontosabb feladatába, 
amely az országhatár védelme, a 2018-ban Körzeti Megbízotti Alosztályról is részt vettek 
kollégáink a határvédelemben a csapaterős tevékenységen belül. 
 

 
II. 

 
A  közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 
1. A közterületi jelenlét 

 
2018-ban a közterületre vezényelt létszám 1560 fő volt, a közterületen eltöltött órák száma 
pedig 17795.  
 
 

2.  A közrendvédelmi szolgálat ellátás gyakorlata 
 
A fentiek alapján így az elmúlt évben a városban a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, 
melyre a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 
javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű 
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további 
csökkentésére. A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó 
településeken rendszeresen tartottunk körözési akciókat, amelyek Jászszentandrást is érintették. 
 
Az alosztály illetékességi területén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Közlekedésrendészeti Osztályának, továbbá a Mélységi Ellenőrző Közterületi Támogató 
Osztály beosztottjai, akik a rendőrőri illetékességi területét ellenőrizték több alkalommal, ezzel 
növelve a lakosság szubjektív biztonságérzetét. 
 
A KMB Alosztály illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb mutatói: 
 

 2017. év 2018. év 
Előállítás 76 79 

Elfogás 49 53 

Előállítás 298 218 

Helyszíni bírság 
(db/összeg) 

265 db / 4050000 Ft 
 

327/5605000 Ft 

Szabálysértési feljelentés 112 81 
Pozitív alkoholszonda 5 16 

Testi kényszer / bilincs 14/34 12/73 
 

 
Az elfogások száma 49-ról 53-ra emelkedett mintegy 8%-al az értékelt időszakban a 2017. évi 
adatokhoz képest. Az előállítások száma 76-ról 79-re emelkedett. Az előállítások körében 
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javarészt a bűncselekmény elkövetése miatt történő előállítást alkalmazzák a beosztottak. A 
csökkenés az illetékességi terültünkön bekövetkező bűncselekmény elkövetések csökkenésével 
magyarázható. Az alkoholteszteres ellenőrzések növelésére a közúti balesetek számának 
csökkentése miatt volt szükség. 
 

3. A rendezvénybiztosítások 
 

Az idegenforgalmi időszak kiemelt rendezvénye volt a Falunap, mely biztosításában a Körzeti 
Megbízotti Alosztály beosztottai vettek részt a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében. 
Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a település területén.  
 
A rendezvények biztosítását előre megterveztük, melynek során a bejelentésekre azonnal 
reagáltunk, valamint a rendezvényekhez köthető ittas vezetőkkel szemben hatékonyan 
felléptünk.  
 

4. Település védelmében tett intézkedések 
 
2018-ban  természeti katasztrófa vagy más vis maior esemény nem volt Jásztelken, mely 
kapcsán település védelmi intézkedések megtételére került volna sor. 
 

5.  A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 
A körzeti megbízotti státuszok a Körzeti Megbízotti Alosztály vonatkozásban évek óta 
feltöltöttek, minden körzeti megbízott rendelkezik a beosztásához szükséges képesítési 
követelménnyel.  
 
A településnek 1 fő körzeti megbízottja van. A Körzeti Megbízotti Alosztály beosztottjainak 
szolgálat ellátását az alosztályvezetője irányítja és koordinálja.  
 
A közterületi szolgálat szervezése elemző-értékelő munka által rendelkezésre álló adatok 
felhasználásával történik, a mindenkori végrehajtandó szolgálati feladatok és a településen 
jelentkező sajátosságok ismeretében. A körzeti megbízottaktól közterületi feladatokon túli 
elvárás a lakossággal, a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, valamint a bűnügyi, 
szabálysértési eljárások lefolytatása.  
 

6. Ügyeleti tevékenység, tevékenység-irányítási központ működése 
 
A Jászberényi Rendőrkapitányságon ügyeleti tevékenység nem működik. Az ügyeleti 
tevékenységet a Szolnok Rendőrkapitányságon működő, de a JNSZ MRFK-oz tartozó 
Tevékenység-irányítási Központ és a Jászberényi Rendőrkapitányságon működő 
szolgálatparancsnok látja el. Feladatokhoz tartozik az állomány ellenőrzése, segítése, küldések 
utasítások adása, EDR rádió forgalmazása, engedélyezések, műveletirányítás, 
információtovábbítás, szerzés.  
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7. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Igazgatásrendészeti tevékenységet a Körzeti Megbízotti Alosztály nem folytat, azonban 
alaptevékenységet ellát, mint például szabálysértési eljárások kezdeményezése, szabálysértési 
helyszínen alapfeladat ellátás, illetve megkeresés alapján meghallgatások alkalmazása. Az 
igazgatási feladatokat a Jászberényi Rendőrkapitányság - Igazgatásrendészeti Osztály látja el, 
továbbá a Közrendvédelmi Osztályhoz tartozó Szabálysértési Előkészítő Csoport olyan 
esetekben, amely szabálysértések elzárással is sújthatók, mint például tulajdon elleni 
szabálysértések. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 
 

8.1. Bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 
Bűnmegelőzési stand, „Bike Safe 
Jásztelek területén két alkalommal működtettünk Bűnmegelőzési standot, ezen alkalmakkor az 
ORFK Készenléti Rendőrség állományába Toborzás is történt. A 2018-as évben tovább 
végeztük a Megelőzési és Tanácsadási Konferencia – Kerékpár Nyilvántartó Rendszeren belül 
– mely az országos „Bike Safe” rendszer részét képezi -   a kerékpárok nyilvántartásba vételét. 
 
Lakásbetörések, gépkocsi feltörések és lopások megelőzése 
A Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk el, melyet a körzeti megbízottak és a 
járőrök  eljutattak a lakossághoz, továbbá az állampolgárok által látogatott közintézményekben 
kerültek kihelyezésre. 
 
ELBÍR kiadványok 
A JNSZ MRFK-ról érkező ELBÍR bűnmegelőzési kiadványokat a Polgárőrség (e-mail címre) 
részére minden esetben továbbítottuk. 
 
Plakátok kihelyezése 
A Körzeti Megbízotti Alosztály 10-10 plakátot kapott a településen kihelyezésre az alábbi 
bűnmegelőzési témákban 2018-ban: Kerékpár lopások, Lakásbetörések, Halottak Napja, Az én 
otthonom biztonságban van, mert…, Figyeljen a besurranó tolvajokra, Árubemutatók 
 
Halottak napja 
A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában a temetők környékén és az emlékezés 
pillanataiban üresen maradt lakóházak sérelmére történő bűncselekmények megelőzésére  a 
Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk el. A temető kapuira Bűnmegelőzési 
figyelem felhívás került ki. A Halottak Napi időszakban bűnmegelőzése szórólapokat 
helyeztünk el a temető környékén parkoló gépjárművekre. 
 
Idősek 
Az időskorúak védelme érdekében 2018. évben is folyamatosan végrehajtottuk az „Időskorúak 
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséről" szóló feladattervet. Ennek 
során a kialakított helyi jelzőrendszert igyekeztünk folyamatosan bővíteni. Jásztelken az idősek 
által látogatott helyszínekre, intézményekbe (posta, orvosi rendelő, Coop áruház) az áldozattá 
válás elkerülése végett szóróanyagokat juttattunk el.  



10 
 
A hideg idő beköszöntével, a polgárőrökkel közösen figyelemmel kísérjük a településen élő 
időskorú, egyedül élő embereket, a kocsmák zárása után a közterületeket, hogy kihűlés ne 
következzen be. 
 
Megelőző vagyonvédelem 
2018-ban a személyi tulajdon védelme érdekében szóróanyagainkat a járőrszolgálatok során, 
valamint különböző rendezvények alkalmával juttattuk el az állampolgárokhoz.  
 
Az ünnepek közül kiemelten kezeltük a húsvétot, a halottak napját, az adventi és a karácsonyi 
időszakot, amikor fokozottan voltunk jelen a területen. Az alkalmakhoz illeszkedő aktuális 
vagyonvédelmi szórólapokat készítettünk a Jászság összes településére. 
 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 
 
Jásztelken a körzeti megbízottak az iskolalátogatási időben rendszeresen ellenőrizték a 
közterületeket a csellengő általános iskolások intézményekbe való visszavitele céljából a 
22/202. (XII.21.) ORFK utasítás szabályai szerint. 
 
2018-ban is részt vettünk az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, ahol a legjellemzőbb 
problémák kerültek megvitatásra. A veszélyeztetettség, így különösen a családon belüli 
erőszak, az iskolán belüli erőszak észlelése esetén teendő feladatok gyakorlati kérdéseit 
beszéltük meg, illetve az együttműködés hatékonyságának növelését. 
 

8.3. Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 
 
Jásztelken 2018-ban nem  került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. 
 
 

8.4. Áldozatvédelem 
 
Az intézkedő rendőrök a sértetteknek már az elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a 
büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó 
intézményekről. Átadták az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját és felhívták figyelmüket az 
áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az áldozatsegítő szolgáltatásokról a 
rendőrkapitányságon és a rendőrőrsön elhelyezett plakátokról, valamint szórólapokról is 
értesülhettek.  
 

8.5.A kábítószer prevenció helyzete 
 
Drog-prevenciós tanácsadás 
 
2018-ban januárban és szeptemberben minden iskola, így a jásztelki iskola részére is e-mailben 
megküldésre kerültek a Jászberényi Rendőrkapitányság drog-prevenciós tanácsadójának 
telefonos ügyeletei és fogadóórájának időpontjai. Ezzel együtt tájékoztató került megküldésre 
a megelőzés területén tartott előadások típusairól, továbbá annak lehetőségéről, hogy bármikor 
kérhető ezekből előadás vagy bármi más témakörben forduljanak az intézményvezetők a 
bűnmegelőzési előadóhoz.   
 
Kábítószer prevenció helyzete - Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
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Jelentős eredményként mutatkozik a 2017-ben megalakult Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum, melynek mind a 18 jászsági település tagja. A létrehozott 4 munkacsoportból az 
Egészségfejlesztés, kábítószer fogyasztás megelőzés munkacsoport és a Kínálatcsökkentés 
munkacsoport vezetését kollégáink látják el.   
 
 
8.6. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 

munkájának bemutatása 
 
A baleset-megelőzési munka szervezése a Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a 
Közlekedésrendészeti Osztály, végrehajtása pedig a Rendőrkapitányság egészének a feladata. 
A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben 
meghatározottak szerint végeztük. 
Az ellenőrzés helyszíneinek megválasztásakor tekintettel voltunk a bekövetkezett balesetek 
helyszíneire. A frekventált időszakban és azon kívül is segítettük a gyalogosok átkelését a 
kijelölt-gyalogos átkelőhelyeken. A fokozott ellenőrzések során az ittas vezetőkre koncentrált 
közlekedési akciókat, illetve a közlekedésbiztonságot javító egyéb akciókat tartottunk, 
melyekhez segítséget kaptunk a Jászberényi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti 
Osztályától. Az úgynevezett FINN módszerrel végzett közlekedésbiztonsági akció továbbra is 
eredményesen végrehajtottuk a település tekintetében is.  
 
 
Végrehajtottuk továbbá az év vége közeledtével a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre”, 
„Kék Angyal” akciókat, amely során a kerékpárral közlekedő, arra rászoruló személyeknek az 
intézkedő rendőrök láthatósági mellényt, illetve villogókat adtak át. Ezen akciókon túl más 
időpontban is kerültek végrehajtásra akciók, melyek során szintén villogókat és mellényeket 
osztottak a rendőrök a közlekedők számára. 
    
 

8.7. Az „Iskola Rendőre” program értékelése 
 
A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola Rendőre” program. Megvalósult a 
program célja, mely szerint lehetőleg minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki 
közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal.  A tanítás megkezdése előtt 
az iskolarendőrök az általuk felügyelt iskolák vezetőit tájékoztatták az „Iskola Rendőre” 
program folytatásáról, valamint arról, hogy a szülői munkaközösség bevonásával lehetőség 
nyílik a baleset-megelőzés hatékonyabbá tételére. Fogadóóra megtartására is lehetőséget 
kaptak. 
 
A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően 
helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint 
bűnügyi szempontból. Az „Iskola Rendőre” program helyi koordinátora a Jászberényi 
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.  
 
Jásztelken az általános iskolában egy fő iskolarendőr látja el szolgálatát, kapcsolatot tart fent 
az intézmény vezetőjével, vele konzultációt folytat.  
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9. Együttműködés 
 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés 
 

Jásztelek település Önkormányzatával jó színvonalú az együttműködés, az őrsparancsnok a 
település polgármesterével, havi rendszerességgel veszi fel a kapcsolatot és az esetlegesen 
felmerülő problémákra igyekeznek megoldást találni. A soros önkormányzati testületi üléseken 
a körzeti megbízott biztosításával lehetőség szerint jelen vagyunk. 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által előírt beszámolási kötelezettségünknek 
eleget tettünk, beszámolónkat a település közbiztonságáról a képviselő-testület 2018. évben 
elfogadta.  A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén a Jászberény Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumot 2018. május 24-én Jászberény Polgármesteri Hivatal 
épületében tartottuk meg.  A fórumon interaktív formában tárgyalták a résztvevők a 
közbiztonságot érintő aktuális problémákat.  
 
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 
Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk.  Az 
együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő egyeztetésekre. 
A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel kapcsolatban, 
továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának segítésére. Több 
alkalommal kértünk állásfoglalást. 
 
 
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 
együttműködés helyzete 
 
A tankötelezettek védelme érdekében az oktatási intézmény kapcsolattartó pedagógusaival jó 
együttműködést alakítottunk ki. Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni 
bűncselekmények megelőzése érdekében az egyházak képviselőivel egyes településeken 
folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ 
munkatársaival és a helyi családsegítőjével évek óta jó a kapcsolatunk. Ennek eredményeként 
a jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékű módon működnek. Egy-egy konkrét ügyet 
kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor a kapcsolattartásra a védőnőkkel, 
iskola- és gyermekorvosokkal, családgondozókkal.  A Jászság területén működő iskolák és 
óvodák ifjúságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri találkozókon túl gyakran kérik szakmai 
segítségünket egy-egy eset kapcsán. A helyi médiákkal az előző évekhez hasonlóan 
folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk, és tartunk fenn. 
 
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 
 
A Jászberényi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi 
Polgárőrséggel. A Körzeti Megbízotti Alosztály és a jásztelki Polgárőr Egyesület 
együttműködése jó színvonalú, a polgárőrök minden jelentős rendezvény biztonságos 
lebonyolításában segítségére voltak a rendőröknek.  
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 
Összességében megállapítható, hogy 2018-ban a Jászberényi Rendőrkapitányság és azon belül 
a Körzeti Megbízotti Alosztály a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és 
feladattervekben meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek 
tükrében alapvetően kiváló szinten teljesítette. A Körzeti Megbízotti Alosztály működésében 
az év során érzékelhető volt a további fejlődés. A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi 
területén a regisztrált bűncselekmények számában további csökkenés, és rendőri munka 
eredményességében további javulás következett be.  
 
A 2019-es évre vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink: 

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

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

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

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

 Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. 
Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítás 

 A 2019-es európai parlamenti és a 2019-es helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása. 

 Az új büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog-és szakszerű alkalmazása, 
lehetőségeinek maximális kihasználásával a nyomozási hatékonyság növelése a 
bűntetőeljárások terén. 

 
Tisztelt Polgármester Kisasszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket, véleményüket, 
a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat és a beszámolómat 
fogadják el. 
 
 
Jászberény, 2019. április 29. 
                                                                       

 Tisztelettel: 
 
 

Dr. Tóth Péter r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

      kapitányságvezető 
 
Melléklet: 1db 
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Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
                        J á s z t e l e k 
 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 

a Községi Képviselő-testület 2019. május 23-án tartandó ülésére, 
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 
jogszabályok szerint éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók 
alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadás) kell 
készíteni.  
Áht. 91. § (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba 
lépjen. 
 
Jásztelek önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése az év során a következő 
forráselemekből tevődött össze, illetve a teljesítés az alábbiak szerint alakult:  
 
 
 

A/ BEVÉTELEK 
 

 Önkormányzat működési támogatásai 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. 
mellékletében foglaltak szerint állapította meg a helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és fajlagos összegeit. Jásztelek 
Önkormányzatnak ezen címen, 37.480.907,- forint támogatást biztosítottak, a teljesítés a 
módosított előirányzattal azonos összegben realizálódott. A támogatási összeg 14%-kal 
kevesebb, mint az előző évi, a csökkenés a beszámítási összeg növekedése miatt adódott. 
 
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 50.700.967,- 
forint volt az eredeti előirányzat, ami 3.719.667,- forinttal emelkedett évközben. A 
teljesítés 54.420.634,- forint volt. Ennél a jogcímnél a támogatás az előző évihez képest 
10%-kal emelkedett, a gyermeklétszám emelkedése miatt 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának eredeti 
előirányzata 8.939.367,- forint volt, amely támogatás 10.009.814,- forintra emelkedett. 
2018. év folyamán a mutatószám felmérés alapján 771.121,- Ft pótelőirányzatot kapott az 
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önkormányzat. A 2018. évi elszámolás során az Önkormányzatot még megillető pótlólagos 
támogatás 299.326,- forint. Az emelkedés és a pótlólagos támogatás oka, a 
gyermekétkeztetésben résztvevők létszámának növekedése a tervhez képest. 
A települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 
valamint a kulturális illetménypótlék 2.515.109,- forint volt. 

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként 4.879.661,- Ft-ot kapott az 
önkormányzat. Ebből települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás 1.219.200,-Ft, az önkormányzati ASP rendszer működtetésének 
támogatása 354.400,- Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 
bérkompenzációja 1.181.136,- Ft, a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 288.925,- Ft a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 1.836.000,- Ft.  
1.762.560,- forint a 2017. évi elszámolást követő pótlólagos állami támogatás. 
 

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

TB alapoktól kapott támogatás 27.625.000,- forint volt a beszámolási időszakban, ezen 
összeg elegendő volt az egészségügyi ágazat működési kiadásainak fedezetére. 
 
Támogatásértékű bevételek között tervezte az önkormányzat a közfoglalkoztatás 
támogatását. A módosított előirányzat azon bevételi forrást tartalmazza, amely programra 
az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést.  
Közmunkaprogram keretén belül az önkormányzat 47.562.996,- forint támogatást kapott 
elszámolási kötelezettség mellett. A bevételi összeg tartalmazza a nyári diákmunka 
költségeire kapott támogatást is. 
 
Mezőgazdasági tevékenység kapcsán megítélt MVH-s támogatás 918.683,- forint volt. 
 
A Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással, illetve működési 
bevétellel nem fedezett rész 50%-a terhelte Jászboldogháza Önkormányzatát. 
Jászboldogháza Önkormányzat, a reá eső rész megfizetéséhez 3.000.000,- Ft előleget utalt 
az önkormányzat számlájára. 2018.december 31. napon Jászboldogháza önkormányzat 
tartozása 3.699.054,- Ft. 
 
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalvány) 2.388.000,- forintot kapott az 
önkormányzat.  
A „Biztos kezdet gyermekház kialakítása Jásztelken” című projektre 10.378.920,-Ft volt a 
támogatási előleg.  
A „Helyi Identitás és Kohézió erősítése” pályázatra 4.427.176,- Ft volt a támogatási 
összeg. 
A Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. évi Országgyűlési Képviselő választás 
költségeinek megtérítésére 1.227.889,- Ft pénzösszeget kapott. 
 
 
 

 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

A felhalmozási célú támogatás 27.501.596,- forint, ami Belügyminisztériumi támogatás 
volt, ebből 17.104.196,-Ft támogatást kapott az önkormányzat a Hivatal felújítására,   
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10.397.400,-Ft-ot pedig a belterületi utak felújítására. Ezen összegből kell fedezni a 
felhalmozási kiadásokat a támogatási szerződésben foglaltakkal megegyezően. 
 
Az Észak-alfödi Régió Ivóvíz Minőség Javító program keretén belül az önkormányzat 
részére járó készpénzvagyon visszautalásra került, ami 3.520.219,- Ft volt. 
 

 Közhatalmi bevételek 

Az Önkormányzat ezen bevételi cím alatt tervezi a helyi adókat. A helyi adó bevételeket a 
jelenleg hatályban lévő törvények alapján tervezte meg az önkormányzat 86.940.000,- 
forint eredeti, 99.466.337,- forint módosított bevételi előirányzattal. A közhatalmi 
bevételek teljesítése a beszámolási időszakban 99.466.337,- forint volt, ebből az iparűzési 
adóbevétel 87.502.964,- Ft, a kommunális adóbevétel pedig 5.897.734,- forint volt. 
A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. Az 
önkormányzatnál maradó rész 4.008.521,- forint, a központi költségvetést megillető rész, a 
60% pedig elutalásra került az év folyamán. Egyéb közhatalmi bevétel címen 2.057.118,- 
forint volt a teljesítés, ami a késedelmi pótlékot és a talajterhelési díjat foglalja magába. 
 

 Működési bevételek 

Az intézmények működési bevételének 2018. évi teljesítése 8.577.103,- forint, ezen összeg 
tartalmazza, az intézményi térítési díjakat, a lakbér és bérleti díjakat, a továbbszámlázott 
szolgáltatások és a kamat bevételeket, valamint az áfa bevételeket.  
A készletértékesítés ellenértéke jogcímnél a közmunkaprogramon belül 1.091.072,- forint 
plusz ÁFA volt az értékesítésből származó bevétel, amit a közmunkaprogram kiadásaira 
forgatott vissza az önkormányzat. 
A szolgáltatások ellenértéke bevételeken belül legnagyobb arányt, 64%-ot (2.650.766,-Ft) 
a TRV Zrt. bérleti díjbevétele képvisel. Az Önkormányzat által kiállított számlát a TRV 
Zrt. kompenzálta. 
A Magyar Telekom által fizetett bérleti díj éves összege 558.088,- Ft volt, terembérletből, 
lakbérből, illetve vízfelületek bérleti díjából 890.894,- forint volt a bevétel, a fennmaradó 
99.773,- Ft pedig gépjármű vezetői egészségügyi alkalmassági díj volt.   
A közvetített szolgáltatások a Jászberényi Tankerület részére továbbszámlázott gázdíjat 
illetve a szolgálati lakások közüzemi díjait és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal által használatba vett helyiség költségeit foglalják magukba. Jászberényi 
Tankerület részére továbbszámlázott és kifizetett összeg 1.301.990,- Ft volt, a rendőr 
szolgálati lakás továbbszámlázott és kifizetett közüzemi díja 23.834,- Ft volt, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által használatba vett helyiség költségei pedig 
39.656,- Ft-ban térültek meg. 
A térítési ellátási díjak éves bevétele 148.145,- Ft volt, a kamatbevételek összege 140,-Ft 
volt. 
A fentiekben felsorolt bevételek ÁFA-ja mindösszesen 1.163.517,-Ft volt. 
Az egyéb működési bevételeken belül a legnagyobb arányt az elmaradt szennyvíz 
hozzájárulási díj megfizetése (583.045,-Ft) képviselte.  
 

 Felhalmozási bevételek 
 

Jásztelek Község Önkormányzatnak a beszámolási időszakban nem volt felhalmozási célú 
bevétele. 
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 Működési célú átvett pénzeszköz 

 
Jásztelek Község Önkormányzatnak a beszámolási időszakban 50.000,- Ft volt a működési 
célú bevétele, amely összeg a falunap kiadásainak támogatására érkezett az Alattyáni 
Tejtermelő Kft-től.. 
 

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Jásztelek Község Önkormányzatnak a beszámolási időszakban nem volt felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétele. 

 Maradvány igénybevétele 

Az önkormányzat teljes egészében, a pénzmaradvány felosztásnál meghatározottak szerint 
felhasználta a 2017. évi 172.710.355,- forintos maradványát. 

 Finanszírozás bevételei 

Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása a gesztor önkormányzat részére kerül 
kiutalásra, ezért a Közös Önkormányzati Hivatalnak, az Önkormányzat 
intézményfinanszírozásként továbbítja a támogatást. A Jászteleki Százszorszép Óvoda 
működésének finanszírozása szintén az Önkormányzat számlájára kerül, majd innen utalja 
az önkormányzat az Óvoda számlájára, ugyancsak intézményfinanszírozásként. E jogcím 
bevétele az intézményeknél, illetve kiadása az Önkormányzatnál a beszámolási időszakban 
113.747.036,- forint volt. 
3.604.747,- forintot utalt 2018. decemberben a Kincstár az önkormányzat számlájára a 
központi költségvetésből, a 2019. évi állami támogatás megelőlegezésére. 
 

 
B/ KIADÁSOK 

 Működési költségvetés kiadásai 

A személyi jellegű kiadások és járulékainak felhasználása lényegesen magasabb összeg, 
mint az eredetileg betervezett előirányzat, a teljesítés a közfoglalkoztatásból kifolyólag 
emelkedett meg ilyen jelentős mértékben. Az Önkormányzat több közmunka programba 
kapcsolódott be – Téli/képzéses közfoglalkoztatás (Háztáji zöldségtermesztés, feső-
mázoló, takarító tanfolyam), Mobilitás (az önkormányzat intézményeibe kihelyezett 
dolgozók) Mezőgazdasági, Közúthálózat javítása, Belvízelvezetés, és a Helyi sajátosságra 
épülő program – Ezen programokban foglalkoztatott közmunkások átlagos statisztikai 
létszáma összesen 37 fő volt 2018. év folyamán. Az Önkormányzat meghatározott 
időszakokban, a programoktól függően alkalmazta a közmunkásokat.  
 
A dologi kiadásokat, a várható feladatok és a kötelezettségvállalások függvényében 
tervezte meg az önkormányzat, a pénzügyi teljesítés 85.273.254,-Ft forintban realizálódott.  
A dologi kiadásokon belüli tételek az előző évekhez hasonló kiadásokat takarnak, valamint 
továbbra is az előző években megszokott kényszerű takarékosság jellemezte az 
önkormányzat gazdálkodását. Jásztelek Községi Önkormányzatnak, a kiadások lehetséges 
csökkentésével és a bevételek lehetőség szerinti kiaknázásával sikerült megőriznie 
továbbra is a fizetőképességét. 

Az önkormányzat, a Jászteleki Viziközmű Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat által a 
szennyvízberuházásra felvett hitelt, - a társulás 2016. március 17. napi végelszámolása 
miatt- átvállalta. Az Önkormányzat 2017. évben megfizetett 52.764 ezer forint tőke és 
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kamattartozáson túlmenően 2018. évben rendezte a fennmaradó 6.765.827,- forintos 
tartozást. 

 
A segélyezési rendszer átalakulására tekintettel az előző, és az azt megelőző évekhez 
képest kevesebb a szociálpolitikai juttatások kiadása, összesen 5.721.120,- forint került 
kifizetésre, ezen összeg is saját forrásból, mivel 2018. évben az önkormányzat nem kapott 
támogatást a települési önkormányzatok szociális feladataira, az iparűzési adóerőképesség 
egy főre jutó magas összege miatt.  
 
Önkormányzati rendelet szerint megállapított helyi juttatásként került kifizetésre, az idősek 
hulladékszállításának 50%-os támogatása, ami éves szinten 565.950,- forint kiadást 
jelentett az önkormányzatnak. A kifizetett temetési segély összege 483.300,- forint, a 
köztemetés összege 754.570,- Ft, a gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) pedig 
2.388.000,- forint volt. Egyedi elbírálás alapján pedig 1.529.300,- forintot fizetett ki a 
segélyezettek részére az év folyamán az önkormányzat. 
 
Az államháztartáson belülre átadott 1.946.581,- forintos pénzeszközből, 150.000,- Ft 
BURSA támogatás, 1.796.581,- forint a Jászsági Szociális Alapszolgáltató központ 2018. 
évi költségeihez való hozzájárulás (házi segítségnyújtás, család- és gyermekvédelmi 
tevékenység) és a tagdíj befizetése. 
 
477.162,- forint összegű a teljesítése a 2018. évi költségvetési rendeletben megállapított 
civil szervezetek támogatásának. A szervezetenkénti támogatási összeget az 2. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza.  

 Felhalmozási költségvetés kiadásai 

Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. és 7. számú 
mellékletek részletesen tartalmazzák. 
Az óvoda felújítása kapcsán folyamatban maradó beruházás az oktatási, nevelési 
intézmények előtti parkoló kialakítása, Jásztelek központjában megvalósuló piac 
beruházás, valamit az 548/A/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás.  
Az Óvoda és az Egészségház felújítása kapcsán több szakmai eszköz beszerzésére került 
sor mindkét intézményben. 
A „Biztos kezdet gyermekház kialakítása Jásztelken” projekt keretében játék és egyéb 
eszköz beszerzésre került sor. 
A Hivatal felújítása kapcsán kicserélésre került a házasságkötő illetve tanácskozó terem 
bútorzata. 
A falunap megrendezése kapcsán szükséges volt beszerezni sátrakat, asztalokat, 
sörpadokat. 
Sor került egy fűkasza vásárlásra is a község belterületén lévő zöldterület karbantartása 
miatt. 
Belterületi utak felújítását saját forrásból illetve közmunkaprogram keretén belül a közút 
karbantartás feladatra biztosított támogatásból valósította meg az önkormányzat. 2018. 
évben erre a feladatra sajnos nem kapott költségvetési támogatást. Az utak javítására, 
felújításra összesen bruttó 28.400.230,- forintot fordított az önkormányzat.  
A 2017. évben elkezdődött Óvoda és Egészségház felújítása 2018. évben a befejeződött. A 
Belügyminisztérium által támogatott Önkormányzati Hivatal felújítása is befejeződött a 
beszámolási időszakban. 
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 Finanszírozási kiadások 

 
Az önkormányzat költségvetésében a központi irányítószervi támogatások soron szerepel 
az intézményfinanszírozás, a kiadási teljesítés 113.747.036,- forint, amely összeg 
megegyezik a bevételi oldalon szereplő támogatással.  Ezen összegből az Óvoda 
intézményfinanszírozása a beszámolási időszakban 56.953.127,- forint, a Közös 
Önkormányzati Hivatal finanszírozása pedig 56.793.909,- forint. 
Az önkormányzati hivatal működésére kapott támogatás, a bérkompenzációs bevételi 
összeggel sem nyújtott elegendő fedezetet, 66%-ban fedezték a Közös Önkormányzati 
Hivatal kiadásait. A dologi kiadásokat a két önkormányzat továbbra is a felmerülő 
kiadások arányában vállalta. 
Az óvoda működtetésére kapott állami támogatás és bérkompenzáció fedezte az óvoda 
éves kiadásait. 
A működési hiányt az intézmények vonatkozásában az Önkormányzatok fedezik. 
 
3.309.456,- forintot kapott az önkormányzat 2017. decemberben a központi 
költségvetésből, a 2018. évi állami támogatás megelőlegezésére, amely összeg 2018. évben 
rendezésre került. 
 

 Tartalékok 

Az önkormányzatnak a 2018. évi költségvetésében nem volt lehetősége sem általános, sem 
céltartalék betervezésére. 
 

 2018. évi maradvány alakulása 
 
Az önkormányzat 2018. évi maradványa 93.381.155,- forint, amely teljes egészében 
kötelezettséggel terhelt. 
A működési célú pénzmaradvány oka a Munkaügyi Központ által leutalt 
közmunkaprogram előleg, valamint a dologi kiadások megtakarításai, valamint a 
támogatások fel nem hasznát része. 
A TOP-os és EFOP-os pályázatok támogatási összegének fel nem használt része a 
felhalmozási maradvány részét képezi. 
 
A 13. számú tájékoztató tábla szemlélteti a 2018. évi maradvány alakulásának levezetését. 
 
A 2018. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás kapcsán Jásztelek Községi 
Önkormányzatnak visszaigénylési kötelezettsége keletkezett az állammal szemben. Az év 
végi mutatószámok alakulását figyelembe véve, a gyermekétkeztetési feladatok kapcsán 
299.326,- forint az Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás.  
 

   A vagyon alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018 december 31. napon 1.461.149.449 forint volt, 
2,18%-kal, 32.568.682,- forinttal csökkent a bázis évhez viszonyítva. Az eszközökön belül 
a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 90,11%- ot , a nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök 0,1% -ot, a pénzeszközök 6,39%-ot, a követelések 3,4%-ot, az egyéb 
sajátos eszközoldali elszámolások pedig 0%-ot  képviselnek a tárgyévben. Az eszköz 
oldalon belüli arányváltozás a befektetett eszközöknél, a forgóeszközöknél, a 
követeléseknél emelkedett, a pénzeszközöknél pedig csökkent az előző évihez képest. 
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A beszámolási időszakban az immateriális javak bruttó értéke nem változott az előző évi 
záró állományhoz képest. Az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok bruttó értéke 88.110.570,- Ft-tal változott. A növekedést az óvoda, az egészségház, 
az Önkormányzati Hivatal és az utak felújítása eredményezte. A gépek, berendezések 
bruttó értéke 16.381.497,- forinttal változott, az óvoda, az egészségház és a hivatal 
felújítása kapcsán beszerzésre kerülő eszközök miatt, valamint a „Biztos kezdet 
gyermekház kialakítása Jásztelken” projekt keretében játék és egyéb eszköz beszerzés 
kapcsán, továbbá fűkasza, egyéb játékok, sátor, sörpad, asztalok beszerzéséhez 
kapcsolódóan. 
Az önkormányzat járműveinek állományában 2018. év folyamán nem történt változás.   
Az önkormányzat állatállománya 638.000,- forinttal nőtt, mivel a növendék állatok 
átminősítésre kerültek tenyészállatokká.  
Az önkormányzat folyamatban maradó beruházásának értéke 10.692.729,- Ft (Piactér 
kialakítása, oktatási intézmények előtti parkolók kialakítása, valamit az 548/A/2 hrsz-ú 
ingatlan vásárlás. 
2018. évi beszámoló garnitúrában lévő 15/A űrlap ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok oszlopban lévő bruttó érték 1.709.350 ezer Ft, az ingatlan vagyonkataszterben 
lévő összeg pedig, 1.702.548,- ezer ft, az elérés 6.802,- ezer Ft, amely összegből 6.760,- 
ezer Ft, vagyoni értékű jogok értéke, 42,- ezer Ft pedig kerekítésből adódó eltérés. 
 
A vízszolgáltatásból származó értékvesztés nélküli kintlévőségünk a mérleg fordulónapján 
3.665,- ezer forint, amely összegre teljes egészében elszámolásra került az értékvesztés. Az 
Önkormányzat 2012. december 31. napjáig végezte ezen feladatot, 2013. évtől kezdődően 
a törvényi változások miatt a feladatot a TRV Zrt. látja el. 
A szintén értékvesztés nélkül számított adókintlévőségünk állománya a mérleg forduló 
napján 69.204.299,- forint, 5%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Az 
adókintlévőségből származó, értékvesztéssel csökkentett állomány pedig 48.320.617,- 
forint. A lakbér és bérleti díj tartozás összességében csökkent az előző évi kintlévőséghez 
viszonyítva, ezen jogcímen 1.014.990,- forint az önkormányzat követelése. A 
gyermekétkeztetési térítési díj hátralék összesen 1.103.066,- forint, a nyitó állományhoz 
képest 131.560,- forinttal nőtt. Az értékvesztéssel csökkentett gyermekétkeztetési térítési 
díj hátraléka 354.826,- forint.  
 
Az önkormányzat forrásainak értéke 2018. december 31. napon 1.461.149.449,- forint volt, 
2,18%-kal, 32.568.682,- forinttal csökkent a bázis évhez viszonyítva. A forrás oldalon 
belül a saját tőke aránya 98,43 %, az előző időszakival szinte azonos.   
 
Kötelezettségeink állománya dologi kiadásokra, 2.953.135,- forint, amely összeg teljes 
egészében költségvetési évet követően esedékes.  Az előző évi állományi értékhez 
viszonyítva nőtt a kötelezettségünk állománya.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam számot adni, kérem, hogy a 
tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.  
 
J á s z t e l e k, 2019. május 15.  
 
                                                                                                          (:Tóth Nóra:) 
                                                                                                           polgármester  
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R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 
 

JÁSZTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2019. (.........) önkormányzati rendelete 
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
A költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek december 31-i fordulónappal éves 
költségvetési beszámolót kell készítenie. 
Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok 
szerint éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az 
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 
szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadás) kell készíteni.  
Áht. 91. § (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 
Jásztelek Községi Önkormányzat a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő 
rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

637.774.742,- Ft Költségvetési bevétellel 

  

544.393.587,- Ft Költségvetési kiadással 
 

93.381.155,- Ft Költségvetési maradvány 
hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

(2) Az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 10. számú 
tájékoztató tábla szerint fogadja el. 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és 
címenkénti alakulását a 1.számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök 
szerint a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el. 

 



 2

(5) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és 
eszközök szerinti bontásban a 5. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 3. számú tájékoztató 
tábla szerint fogadja el. 

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 2. számú tájékoztató tábla szerint 
hagyja jóvá. 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
a 8. melléklet szerint fogadja el. 

(9) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az önállóan működő és 
gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 9.,10.,11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá. 

 (10) A képviselő-testület a költségvetési szervek és az önkormányzat maradvány 
kimutatást a 13. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 (12) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 1., 14.-
16. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(13) A képviselő-testület az eredmény kimutatást a 17. számú mellékletben szereplő adatok 
alapján hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 

5. § 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti:  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2018. (V.30.)    
Önkormányzati rendelet.  
(2) Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását a lakosság a Polgármesteri Hivatalban 
megtekintheti.  

5. § 
Ez a rendelet 2019. ………………….-án lép hatályba. 

.......................................... ....................................... 
jegyző polgármester 

Záradék:  
Kihirdetve: …………………… 
(Dr. Dinai Zoltán :) 
                Jegyző 



Jásztelek Önkormányzat  ......./2019. (......) ….. rendeletének indoklása 
a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (03.09) rendelet módosításáról 

 
Részletes  indoklás 

1 – 3. §-hoz:  
A Községi Képviselő-testület 2018. március 08. napi ülésén elfogadta az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetését. 
A jelenlegi módosításra az évközben bekövetkezett változások miatt került sor.  
A költségvetés előirányzatának fő-összege 637.774.742,- forintra emelkedett a bevételi és 
kiadási oldalon egyaránt. 
Az előző előirányzat módosításhoz viszonyítva 59.637.337,- Ft-tal emelkedett meg az 
előirányzat, ebből a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatalnál 679.812,- forinttal csökkent 
az előirányzat, a Jászteleki Százszorszép Óvoda előirányzata pedig 2.931.442,- forinttal 
emelkedett meg. Éves szinten az eredeti előirányzat emelkedése 192.229.998,- forint volt. 
  
A költségvetés fő-összegén belül az egyes jogcímeknél sor került előirányzat csökkentésre is 
és emelésre is. Az előirányzat módosítás részben az előírások miatt, másrészben pedig a 
többletbevételek teljesítése miatt vált szükségessé. 

A bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások előirányzata összességében nézve az 
előző előirányzat módosítását követően 12.033.976,- forinttal csökkent, mivel az 
önkormányzat kevesebb kiegészítő támogatást kapott a tervhez viszonyítva. 

Az Államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata jelentősen megemelkedett az 
év folyamán, a közfoglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó összeggel, mezőgazdasági 
tevékenység kapcsán megítélt MVH-s támogatással a „Biztos kezdet gyermekház kialakítása 
Jásztelken” című projekt költségeire kapott előleggel, a „Helyi Identitás és Kohézió erősítése” 
pályázatra kapott pénzösszeggel, a 2018. évi Országgyűlési Képviselő választás költségeinek 
megtérítési összegével és Jászboldogháza Önkormányzat által működési költségekre átutalt 
pénzösszeggel. Összességében, az előző módosítást követően 38.793.694,- forinttal nőtt az 
előirányzat. 
 
Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 13.917.619,- 
forinttal emelkedett meg, 10.397.400,-Ft-ot belterületi utak felújítására ítéltek meg az 
önkormányzatnak, valamint az Észak-alfödi Régió Ivóvíz Minőség Javító program keretén 
belül az önkormányzat részére járó készpénzvagyon is visszautalásra került, ami 3.520.219,- 
forint volt. 
 
A közhatalmi bevételek előirányzata 99.466.337,- forintra módosult, ami 12.526.337,- 
forintos emelkedést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 
 
A működési bevételek előirányzata kismértékű emelkedést mutat, az előző módosításhoz 
képest 524.689,- forinttal emelkedett meg. 
 
50.000,- forinttal emelkedett a működési célú bevételek előirányzata, amely összeg a falunap 
kiadásainak támogatására érkezett az Alattyáni Tejtermelő Kft-től. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal és az óvoda intézményfinanszírozása 2.254.227,- forinttal 
emelkedett meg, így a módosított előirányzat 113.747.036,- forint. 
 



3.604.747,- forintot utalt 2018. decemberben a Kincstár az önkormányzat számlájára a 
központi költségvetésből, a 2019. évi állami támogatás megelőlegezésére, amely összeggel 
szintén növelni kellett az önkormányzat előirányzatát. 
 
A bevételi oldal előirányzat változásával egy időben szükséges megemelni a kapcsolódó 
kiadási előirányzatokat, a működési-fenntartási és felhalmozási kiadásokat. 
 
A kiadási oldal fő-összegén belül a személyi juttatások előirányzata 7.962.414,- forinttal, a 
járulékok előirányzata 766.218,- forinttal emelkedett meg, csaknem teljes egészében a 
közmunkaprogram támogatása miatt.  
A dologi kiadások előirányzata 14.928.858,- forinttal megemelkedett, az ellátottak pénzbeli 
juttatását 2.578.420,- Ft-tal volt szükséges megemelni, az egyéb működési célú kiadások 
előirányzata 61.890,- forinttal emelkedett meg. 
 
A költségvetésbe betervezett beruházási, felújítási és felhalmozási hiteltörlesztési kiadások 
előirányzata 31.085.310,- forinttal megemelkedett. A beruházási és felújítási kiadások 
előirányzatát feladatonként a 3. és 4. számú mellékletek részletesen tartalmazzák. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal és az óvoda intézményfinanszírozása 2.254.227,- forinttal 
emelkedett meg, így a módosított előirányzat a kiadási oldalon is 113.747.036,- forint. 
 
Az Önkormányzat, ezen belül a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal, a Jászteleki 
Százszorszép Óvoda, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1-7. 
mellékletek és az 1-4. számú tájékoztatási tábla részletesen tartalmazzák. 
 
J á s z t e l e k, 2019. május 15.  
 
                                                                                              Tóth Nóra 
                                                                                             polgármester   



Jásztelek Önkormányzatának 
 
 
 
 

……./2019. (……) rendelet-tervezete 
 
 
 
 
 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (III. 09.) 

rendeletének módosításáról  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megalkotta: Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 23 -i ülésén. 
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Jásztelek Önkormányzatának 

 
 

……./2019. (……) rendelet-tervezete 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (III. 09.) 
rendeletének módosításáról  

 
 
 

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Jásztelek község 
Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét:  
 
 

1. §                                        
 

Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.09.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 
 

Költségvetési bevételét 
 

637.774.742 Ft-ban 
 Költségvetési kiadását 

 
637.774.742 Ft-ban 
  

0 E Ft 
 0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.” 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 4.879.661,- forinttal betervezi a 
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételét. 

 
 

                                                 
1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell 
bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).  
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2. §                                          

 
A Rendelet 3. § (4)-(5), (7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. 

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. 
melléklet szerint részletezi. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5., 6., 7., 
mellékletek szerint határozza meg.” 

 
 

 
3. §                                          

 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

(4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

(5) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 

(6) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 

(7) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

4. § 
 
 
            

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) A módosítás 2018. évi költségvetésben történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
J á s z t e l e k, 2019. május 15. 
 
 
(:Tóth Nóra:)                                                                       (:Dr. Dinai Zoltán:) 
 polgármester                                                                                                       jegyző  

 
 
 
 
 
 


