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1. Bevezetés

1.1 Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A 2020.  évre  a  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban  HTP) az  alábbi
kiemelt feladatokat tűzte ki célul maga elé.
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Magyarország Kormánya 2020 évben a Covid-19 járvány miatt, az ország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A feladatok végrehajtását nagy mértékben nehezítették a terjedés
csökkentésére hozott biztonsági intézkedések.
Első  és  legfontosabb  feladat  volt  a  beavatkozó  állomány  szakmai  felkészültségének
folyamatos  növelése,  megfelelve  a  kor  kihívásainak. Ezt  a  HTP az  elméleti  és  gyakorlati
képzés színvonalának növelésével tervezte elérni.
Nagyon  fontos  szempont  volt  a  működési  területen  lévő  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek
(továbbiakban ÖTE-k) szakmai támogatása, elsősorban a  Kőtelek ÖTE fejlesztése, képzése,
az önállóan beavatkozó képesség fenntartása érdekében.
A  HTP  kiemelt  feladatként  tűzte  ki  a  tűzoltó  eszközök,  felszerelések,  járművek
karbantartottság-szintjének növelését a hatékonyság érdekében.

1.2 Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a
szakmai  képesítéssel  rendelkező  állománnyal,  bevizsgált  tűzoltó-technikai  felszerelésekkel
lettek  végrehajtva.  Indokolt  esetben  a  társszervek  is  be  lettek  vonva  a  beavatkozások
szakszerű és hatékony felszámolásába.  
A  káresemények  megoszlása  átlagosnak,  az  időjárási  körülményeknek  megfelelőnek
mondható. Kiemelt,  magasabb szintű irányítást igénylő művelet a tűzoltósági szakterületen
nem történt.
A  szándékosan  megtévesztő  jelzések,  továbbá  a  gondatlanul  vagy  szándékosan  okozott
káresemények esetében a hatályos szabályzóknak megfelelően járt el a parancsnokság. 
A  Covid-19  vírus  megjelenésével  az  állományt  fel  kellett  készíteni  a  megváltozott
körülményekre.  Tűzesetek,  műszaki  mentések  során  fel  kellett  mérni,  hogy  a  tűzoltókkal
kapcsolatba  került  személyek  fertőzöttek-e,  és  fenn állt-e  az  állomány  megfertőződésének
lehetősége.  Nagyon  szigorú  biztonsági  intézkedések  kerültek  meghatározásra,  amelyek
maradéktalan  betartására  fokozottan  figyelt  a  személyi  állomány.  Felkészültünk  arra  is,
amennyiben  szolgálatban  lévő  tűzoltó  fertőződik  meg,  az  elkülönítés,  a  leváltás  hogyan
történjen  a  továbbterjedés  megelőzése  érdekében.  A  szigorú  rendszabályok  betartása  azt
eredményezte, hogy december hónapig nem volt vírusos megbetegedés.
Decemberben többen elkapták a vírust, de a számuk a szolgálatellátást nem veszélyeztette.

2. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

2020-ban 913 káresemény felszámolása történt meg. A káresemények 711 esetben a Szolnoki
HTP  működési  területén,  151  esetben  Törökszentmiklós  Önkormányzati  Tűzoltó-
parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) elsődleges műveleti körzetében, 39 esetben Tiszaföldvári
ÖTP elsődleges műveleti körzetében, 8 esetben az Életjel ÖTE, 4 esetben pedig a Kőtelek
ÖTE tevékenységi területén következtek be. A Szolnok ÖTE 7 esetben segítette a Szolnoki
HTP kárfelszámolását. 

A HTP, az ÖTP és az ÖTE által felszámolt káresetek 37,24 %-a (340 káreset) tűzeset, 62,76
%-ban (573 káreset) műszaki mentés volt. A tűzesetek vonatkozásában enyhe csökkenés, a
műszaki  mentések  számában  az  előző  évhez  viszonyítva  emelkedés  figyelhető  meg.  A
káresetek számának alakulása jelentősen függ a környezeti  körülményektől.  2020-ban több
vihar is volt a működési területen ezért a favágások, vízszívatások száma több volt, mint egy
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átlagos  évben.  Kiemelt  eseményként  meg  kell  említeni  a  2020.  június  közepén  átvonuló
vihart,  amely  során  a  Meder  utcában  több  házat  elöntött  a  víz,  az  utcát  is  40  cm-es  víz
borította.  A  Covid  vírus  miatt  többen  tartózkodtak  otthon,  ezért  az  „otthon  jellegű
létesítmények” -ben keletkezett tüzek számában észrevehető csökkenés látható.

2020-ban a Szolnoki HTP eseményeinek megoszlása a működési területén:

Esemény típusa Tűzeset Műszaki mentés

Beavatkozást igénylő esemény 276 435

Téves jelzés 201 110

Kiérkezés előtt felszámolt 46 13

Szándékosan megtévesztő jelzés 4 0

Utólagos tűzeset 3 0

Összesen: 530 558

3. Vonulási adatok a tárgyévben

3.1  A  HTP  által  a  működési  területen  ellátott  feladatok,  ÖTP-k,  ÖTE-k
tevékenysége

A Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, és az ÖTE-k a Szolnoki HTP működési területén
látnak el  tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. 

Szolnoki HTP beavatkozásai:
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tűzeset
műszaki 
mentés tűzeset

műszaki 
mentés

7 7 Szolnok 370 427

1 7 Szolnok-Szandaszőlős 24 25

0 2 Tiszajenő 0 0
2 0 Tiszapüspöki 0 2

0 0 Tiszasüly 10 0

2 1 Tiszatenyő 0 0
3 3 Tiszavárkony 1 3
0 1 Tószeg 30 13
9 7 Törökszentmiklós 11 10
8 11 Törökszentmiklós-Surjány 1 0
0 4 Újszász 13 12
18 7 Vezseny 1 0
5 4 Zagyvarékas 13 12

2020

Szászberek

Besenyszög-Palotás

Kőtelek
Martfű

Szajol

Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu

Besenyszög

Csataszög
Fegyvernek

Hunyadfalva

Kengyel

 

4. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

4.1 Irányítási és felügyeleti jogból adódó ellenőrzések

A Szolnoki HTP felügyeleti jogkörében eljárva ellenőrzéseket hajtott végre az Önkormányzati
és  Létesítményi  tűzoltó-parancsnokságok  (LTP-k)  és  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek
vonatkozásában, amelyeket a szükséges dokumentumok bekérésével végezte. 

A felügyelt tűzoltóságok a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek. Az ellenőrzések
során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárásra.

4.2 Ellenőrzések, szemlék

A HTP rendszeresen végzett hatósági részfeladatokat a tűzcsapok ellenőrzésével, szabadtéri
tüzekkel,  kéménytüzekkel  és  szén-monoxid-szivárgással  kapcsolatban.  Az  ellenőrzéseken
tapasztalt  hiányosságok  dokumentálást  követően  azonnal  megjelentésre  kerültek  a
kirendeltség hatósági osztálya részére. 
2020 évben a külső helyszínen szervezett helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok a
vírus  helyzet  miatti  leállításra  kerültek.  Ennek  következményeként  csökkent  azon
létesítmények száma, ahol a készenléti állomány végrehajthatta tervezett feladatait, főként a
hatősági  szemléletű  helyismereti  bejárásait.  Ezáltal  csökkent  a  feltárt  tűzvédelmi
hiányosságok száma is.

5. Az állomány képzése, képzettsége

A ciklikus képzésben meghatározott témakörökben végrehajtásra került a készenléti állomány
továbbképzése,  illetve  a  végrehajtott  ellenőrzések  tapasztalatai  folyamatosan  beépítésre
kerültek  a  képzési  tematikába.  A  képzési  időszakok  zárásaként  végrehajtásra  került  az
állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek felmérése. A szintfelmérést az állomány minden
tagja sikeresen hajtotta végre. Az összesített eredmények javuló tendenciát mutatnak.

A korábbi időszakhoz hasonlóan fontosnak tartotta és kiemelten kezelte a parancsnokság az 
önkéntes és a létesítményi tűzoltók szakmai fejlesztését is, ezért 40 órás tanfolyam került 
végrehajtásra a Bunge Zrt. Martfűi telephelyén 2020. november 9 - november 13. között.  
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6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az
azzal kapcsolatos feladatok

6.1  A  HTP  tűzmegelőzési  tevékenysége,  tűzvédelmi  célellenőrzések,  tűzcsapok
ellenőrzése, egyebek

A  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  állománya  aktívan  vett  részt  az  integrált
hatósági  munkában  a  Covid  járvány  idején  is.  A  parancsnok  -  helyettes  és  a
katasztrófavédelmi  megbízott  mellett  a  készenléti  szolgálat  is  tevékenyen  vett  részt  a
feladatok végrehajtásában.
Az  év  során  több  tűzvédelmi  ellenőrzésbe  került  bevonásra  a  HTP  állománya.  Tűzcsap
ellenőrzés,  szabadtéri  tűzeseteket  követő  ellenőrzés,  valamint  kéménytüzek,  illetve  CO
káreseményeket követően helyszíni ellenőrzések kerültek lefolytatásra. A Szolnoki HTP által
készített  jegyzőkönyvek  minden  esetben  átadásra  kerültek  a  Szolnoki  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség hatósági osztály részére a további hatósági cselekmények lefolytatása céljából.
A települések  oltóvíz  ellátás  biztosítottságának javításával  kapcsolatos  feladatoknak eleget
téve, több településen tűzcsapot ellenőrzött a HTP állománya.

6.2 Megelőzést szolgáló rendezvények

Az előző éveknek megfelelően betervezte a HTP azokon a rendezvényeken való részvételt,
ahol a tűzvédelemmel kapcsolatos megelőzés minél szélesebb körben kerül megismertetésre. 
2020 évben a Covid-19 vírus miatt nem került megszervezésre ilyen rendezvény.

7. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése

A Szolnoki HTP működési területén 6 ÖTE működik. Kőtelek ÖTE 2020. február 14-én, az
Életjel  Mentőcsoport  2020.  november  06-án  sikeresen  teljesítette  a  Minősítő  gyakorlatát.
2020. december hónapban végrehajtásra került Szolnok ÖTE éves minősítő gyakorlata.
2020.  áprilisban  megtörtént  az  ÖTE-k szaktevékenység  irányítóinak,  illetve  a  kapcsolódó
beiskolázási igényeinek felmérése.
Az elmúlt  időszakban számos ellenőrzés történt az ÖTE-k vonatkozásában, amelyek során
megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészültek és képesek feladataik
szakszerű ellátására

8. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A  Törökszentmiklósi  ÖTP  működését  biztosító  jogszabályok,  intézkedések,  utasítások
rendelkezésre álltak. A változások követése 2020. évben folyamatos volt. Az ÖTP a szakmai
elvárásoknak megfelelően működik, a személyi és tárgyi feltételei megfelelőek.

Az  ÖTP  parancsnoka  a  havi  tűzoltó-parancsnoki  vezetői  értekezleten  a  Covid-19  vírus
intézkedések miatt nem tudott részt venni, de minden hónapban írásban beszámolt az ÖTP
tevékenységéről.
A  rendeletben  meghatározott  egyéni  védőfelszerelésekkel,  védőruházattal  az  állomány
minden tagja rendelkezett. Az előírt felülvizsgálatok végrehajtása megtörtént, az ellenőrzések
során nem merült fel hiányosság.
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9. A polgári védelmi feladatok ellátása

9.1  A  végrehajtott  lakosságvédelmi  ellenőrzések  statisztikai  adatai,  a  feltárt
hiányosságok elemzése

A  Szolnoki  HTP  polgári  védelmi  szakterülethez  tartozó  feladatok  túlnyomó  részét  a
katasztrófavédelmi  megbízottak  (kvmb)  látják  el.  A  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnokság  állományában  2  fő  kvmb-s  a  Szolnoki  és  a  Törökszentmiklósi  járás
vonatkozásában lát el szolgálatot. A Szolnoki Járáshoz 18 település, míg a Törökszentmiklósi
Járáshoz 7 település tartozik. 
A folyamatos jelenlétnek,  és a feltárt  hiányosságok kijavításának köszönhetően érezhetően
javult a belterületi belvízelvezető rendszerek állapota, amely megmutatkozott a tavaly tavaszi
és őszi csapadékos időszakokban. 

9.2 Egyéb polgári védelmi - katasztrófavédelmi feladatok

Tárgyi időszakban a Szolnoki HTP működési területén az itt élő lakosság életét, anyagi javait
súlyos mértékben veszélyeztető katasztrófavédelmi esemény nem történt.

9.3 Polgári védelmi szervezetek

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén 2237 fő a települési polgári védelmi
szervezetbe  beosztott  köteles  állampolgárok  létszáma.  2020.  január  01.  fordulóval  358
önkéntes állampolgár kész polgári védelmi szolgálatot ellátni 25 települési-, 2 járási- önkéntes
mentőcsoportban.  A  tavalyi  évben  9  települési  mentőcsoport  sikeres  megújító  Nemzeti
Minősítést  szerzett  komplex  ár-  és  belvízi  gyakorlat  keretében,  melynek  előkészítésében,
lebonyolításában  aktívan  részt  vettek.  Megfigyelhető,  hogy a  polgári  védelmi  szervezetek
életében  természetes  folyamat  a  fluktuáció,  azonban  a  települések  vezetői  az  adott
helyzetekben megoldást tudnak találni a személyi állomány ideiglenes feltöltésére.

9.4  Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról.

Határozattal  kijelölt  befogadó hely  Szolnok város  esetében 6 darab található.  A befogadó
helyek mellett a szükség melegedőhelyek is számba vannak véve. 

Az  országban  elsőként  a  székhely  szerint  Szolnok  MJV  Önkormányzatának  példaértékű
elhatározásával, rendelkezik a város 3 db olyan komfortos szükséglakással, amelyek hatalmas
segítséget  nyújtanak  a  bajbajutottak  számára.  A  lakások  átmeneti  időszakra  jelentenek
megnyugtató megoldást az ideiglenesen fedél nélkül maradt családok számára.

10. Gyakorlatok

A tervezett  helyismereti  és  szituációs  begyakorló  gyakorlatok  végrehajtását  megkezdte az
állomány, de 2020. március közepétől a COVID-19 járványhelyzet miatt valamennyi külső
helyszínen történő képzés  szüneteltetve  lett.  A külső helyszínen történő gyakorlatok,  csak
szeptember második felében kiadott szabályozás szerint indultak újra.
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A gyakorlatok  ellenőrzését  a  Szolnoki  HTP parancsnoka  és  a  Szolnoki  KVK tűzoltósági
felügyelője hajtotta végre.
A tervezett  parancsnoki  ellenőrző  gyakorlatok  közül  5  került  végrehajtásra.  Az  ellenőrző
gyakorlatok minden esetben „Megfelelt” minősítést kaptak.

11. Ügyeleti tevékenység

11.1 Híradó ügyeleti tevékenység

A  kiváló  szakmai  színvonalon  működő  ügyelet  a  folyamatosan  növekvő  elvárásoknak
megfelelően a főügyeleti osztályvezető által szervezett területi szintű képzéseken vett részt. A
képzéseken  a  jogszabályi  környezet,  a  speciális  esetek  feldolgozása  jelentette  a  napi
szolgálatot ellátó állomány fejlesztését.
Folyamatos a kapcsolattartás a városi ügyeletesek, illetve a területi TIK központ ügyeletesei
között. A meghatározott vezetői szint alapos és részletes tájékoztatást kapott az eseményekről.
A szoros napi kapcsolatnak és megfelelő információáramlásnak köszönhetően  az állomány
szakmaisága folyamatosan fejlődik.
Az informatikai ismeretek bővítése és a helyismereti képesség növelése önképzés keretében
történik. 

11.2 Segélyhívások fogadása

A segélyhívások Miskolcra és  Szombathelyre  érkeznek,  amelyet  operátorok fogadnak.  Az
információk  összegzése  után,  ha  az  esemény  felszámolása  a  Katasztrófavédelem feladata,
tovább kapcsolják a hívást az illetékes megye műveletirányítási központjának.

A  segélyhívások  gyors  osztályozása,  és  feldolgozása  érdekében  folyamatos  az  ügyeletesi
feladatokat  ellátó  állomány  gyakoroltatása..  A  főügyeleti  osztály  részére  negyedévente
szervezett tömeges eseménykezelési gyakorlatba a HTP ügyelet is bevonásra kerül. Továbbá
félévente  egy  bővített  létszámú  megyei  képzés  került  megtartására,  amelyet  az
ügyeletvezetők, a műveletirányítók, a HTP és ÖTP híradó ügyeletesi feladatokkal megbízott
állománya és a parancsnoki állomány hajt végre. 

11.3 Riasztások

A  tűzoltóságokra  a  riasztások  a  megyei  műveletirányításról  érkeznek.  Az  eseményt  ott
értékelik, majd az értékelés alapján meghatározzák a szükséges erőket, eszközöket, a riasztási
fokozatot. A szerek riasztását a tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja hajtja végre. A szerek
a meghatározott normaidő alatt (2 perc, 6 perc) elhagyják a laktanyát és megkezdik a vonulást
a megadott címre.

11.4 Értesítési feladatok végrehajtása

A  káresetekkel  kapcsolatos  értesítési  feladatokat  a  műveletirányítás  végzi.  A  Rendőrség,
Mentők,  társszervek,  karitatív  szervezetek  értesítését,  riasztását  elvégzik.  Az  esetekkel
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kapcsolatban, ha polgári védelmi, iparbiztonsági, hatósági intézkedés válik szükségessé, akkor
a Tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja az értesítési feladatokat elvégzi, és tájékoztatja a
kirendeltség-vezetőt, parancsnokot.

2020  évben  a  személyi  állomány  készenlétét  és  beriaszthatóságát  ellenőrizve  a  Kvk
végrehajtotta értesítési gyakorlatát.

12. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség,
mentőszolgálat, egyebek/

A  sikeres  feladat  végrehajtás  alapja,  hogy  a  felszámolásban  résztvevők  minél  hamarabb
értesüljenek az eseményről és minél hamarabb kiérkezzenek a helyszínre.

A megyei műveletirányítás feladata, hogy meghatározza a káreset felszámolásához szükséges
társszerveket, és azokat azonnal értesítse. A tűzoltók, mentők, rendőrök gyorsan a helyszínre
érkeznek a készenléti szolgálataiknak köszönhetően. A gázszolgáltató, áramszolgáltató, víz-és
csatornaművek  általában  fél  órán  belül  kiérkezik.  Speciális  képességű  társ-közreműködö
szervezet  riasztása  esetén,  annak  kiérkezéséig  a  szükséges  haladéktalan  feladatok
végrehajtásra kerülnek.

13. HTP működésének tárgyi feltételei

13.1 Gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök üzemeltetése

A  Szolnoki  HTP  12  db,  megkülönböztető  jelzéssel  ellátott  vonuló  szert,  5  db
cserefelépítményt,  1  db  kishajót  és  a  hozzá  tartozó  1  db  hajószállító  utánfutót  tart
készenlétben.
A Szolnoki HTP rendelkezik az alapfeladat ellátásához szükséges járművekkel. 

A  gépjárművek  karbantartási,  javítási  költségei  évről  évre  növekednek.  Ez  elsősorban  a
konténer-hordozókra,  emelőkosárra,  valamint  az  autódarura  vonatkozik  –,  mely  szerek
tekintetében intézkedés történt az állagmegóvásra és a műszaki színvonal megtartására.

13.2. Szakfelszerelések állapota

A HTP technikai eszköz ellátottsága megfelelő. A készenléti szereken elhelyezett eszközök
állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos. Mindegyik, időszakos
felülvizsgálatra,  revízióra  kötelezett  eszköz  rendelkezik  érvényes  dokumentált
felülvizsgálattal.

13.3. A Tűzoltóság egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátása

A személyi állomány rendelkezik az előírt egyéni védőfelszereléssel, azok védőképességének
ellenőrzése,  előírás  szerinti  felülvizsgálata  folyamatos,  minden  váltás  során  megtörténik.
Kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a beavatkozó
állomány  használatában.  Az  előírt  tartalékokkal  a  HTP  rendelkezik,  a  cserék,  pótlások
szükség szerint azonnal végrehajthatók.
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A speciális kisgépek használatához szükséges egyedi védőfelszerelések rendelkezésre állnak
(védősisak fültokkal, védőszemüveg, hosszú szárú bőrkesztyű, vegyvédelmi kesztyű, stb.,).
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozásokhoz rendelkezésre áll 2 db Vaytek és 6 db
Dräger nehéz gázvédő ruhával.

13.4. Híradástechnika, informatika

2020. második félévében központi fejlesztési ütemtervnek megfelelően a HTP híradó ügyelet
vezérlő pultját egy korszerű modern digitális riasztó rendszer váltotta fel, ezzel növelve az
üzembiztonságot.

14.  Sporttevékenység,  kapcsolattartás  a  lakossággal,  ÖTE-kel  /pl.
hagyományőrzés/

2020 évben is az aktív sporttevékenység, a versenyfelkészülés nagy hangsúlyt kapott.
A COVID-19 járványhelyzet miatt a sportversenyek azonban nem kerültek megtartásra, így a
már a több éve sikeres versenyzők nem tudták megmutatni mire képesek 2020-ban.

A  Szolnoki  HTP  támogatja  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületeket.  A  képzésekben,
felkészítésekben hatékony segítséget nyújt számukra. A felszerelések, eszközök beszerzésére
javaslatot tett a HTP, és segítette a pályázatok elkészítését és beadását.

A segítő szándékú ellenőrzéseken a feltárt hiányosságok pótlására szakszerű javaslatot ad a
HTP,  a  havi  fórumrendszer  keretén  belül  szakmai  segítséget  és  iránymutatást  nyújt  a
felmerülő problémák elhárítására.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dékány László tű. alezredes
parancsnok
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BEVEZETÉS 

 

Az Újszászi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság osztály jogállású rendőrőrseként végezi 

meghatározott feladatait az illetékességi területén. Zagyvarékas közigazgatási területe 31,7 

km², lakossága 3442 fő. A rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik továbbá a 5889 fő 

lakosságú Újszász, illetve az 973 fő lakosságú Szászberek község is. Az itt élő emberek kisebb 

része helyben, illetve nagyobb része ingázva Szolnokon vagy Jászberényben dolgozik. Magas 

a területen élő, egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok szám, továbbá évről-évre egyre több az 

elhagyott, üresen álló lakóingatlan. A lakosság egy kisebb része foglalkozik mezőgazdasági 

tevékenységgel, főleg vállalkozásokban. Nagyobb létszámot foglalkoztató ipari egység a 

területen nem található. Helyben korlátozott munkalehetőséget az önkormányzat, több egyéni, 

valamint néhány kis- és közepes vállalkozás biztosít. 

 

2020. évben a rendőrőrs a hatáskörébe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak alapján hajtotta végre. Az év közben kapott utasításokat, a parancsnoki 

értekezleteken elhangzottakat, a különböző intézkedési- és feladattervekben foglaltakat, az éves 

munkatervben és azon kívül megjelölt egyéb feladatokat időarányosan teljesítette, 

végrehajtotta. Fellépett az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló 

jogsértések ellen, kihasználta a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek adta 

lehetőségeket. Tovább erősítette az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr 

egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel 

történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságát. Stratégiai 

célként kezelte az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek, valamint a 

rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését.  

 

A 2020. évben tervezett Konzultációs Fórum illetve a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórum megtartását a Covid-19 okozta világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések nem 

tették lehetővé. A kialakult helyzetre tekintettel a kapcsolattartás telefonos illetve levelező 

rendszeren keresztül történt a helyi önkormányzatokkal.  

 

A rendőrőrs a kialakult helyzetben a hatáskörébe utalt feladatokat végrehajtotta, ezen túl 

kiemelten kezelte a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok és normatívák előírásainak 

betartását, az állomány szakmai ismereteinek folyamatos bővítését, a közterületek rendjének 

megőrzését, a lakosság szubjektív és objektív közbiztonságérzetének növelését. A munka 

eredményes elvégzését nagyban segítették az önkormányzati támogatások és az együttműködés 

hatékonysága. Az Újszászi Rendőrőrs a fentiek tükrében értékeli a 2020. évben elért 

eredményeit és tevékenységét, melyeket az alábbiakban összegezett Zagyvarékas vonatkozóan. 

 

I. ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE 

 

1. Bűnügyi helyzet bemutatása 
 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Az Újszászi Rendőrőrshöz tartozó településeken 2020. évben összesen 136 

bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban az ENyÜBS (Egységes Nyomozó 

Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer) adatai alapján. Ez a szám 2016-ban 

261, 2017-ben 218, 2018-ban 202, 2019-ben 159 volt, mely alapján folyamatos csökkenés 

állapítható meg.  
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Zagyvarékason 2020. évben összesen 66 bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban, 

amely csökkenést mutat a 2019. évi adatokhoz képest, mivel akkor 80 eset történt, és ezzel az 

elmúlt tizenegy év legalacsonyabb értékét sikerült elérni. A település vonatkozásában a korábbi 

évek bűnügyi statisztikai adatait az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó 

diagramokkal együtt. 

  

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma szinte megegyezik az előző évi adatokkal, 

mivel 2019. évben 18, 2020. évben pedig 19 esetet regisztráltak. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények összbűnözésen belüli aránya 28,8%-os volt. A rendőrőrs a közterületen 

elkövetett bűncselekmények számának csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtette, megerősítette a közterületi jelenlétet, a fokozott ellenőrzések számát növelte, a 

közterületi szolgálatokat célirányosan, ésszerűen és átgondoltan szervezte.  

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása 

 

A bűnügyi helyzet értékelésének legfontosabb mutatója és egyben a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének legmarkánsabb alakítója a regisztrált bűncselekmények száma egy 

adott területen. 2020. évben 100.000 lakosra vetítve 1917 bűncselekményt regisztráltak 

Zagyvarékason, 2019. évben ez a szám 2330 volt. Az elmúlt évek számadataiból 

megállapítható, hogy 2015. évtől folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a község 

bűnügyi fertőzöttsége. 

 

1.4. A kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma igen jelentős mértékben, majdnem a felére 

csökkent a településen, míg 2019. évben 66, addig 2020. évben 34 került regisztrálásra. Az 

egyes kiemelten kezelt bűncselekmények számát és annak változásait az elmúlt tizenegy évre 

vonatkozóan az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

E változásokat az alábbiak szerint részletezem. 

 

A személy elleni deliktumoknál meg kell említi, hogy 2020. évben emberölés 1 került 

regisztrálásra. A testi sértések száma szinte megegyezik az előző évivel, 2019-ben 4, 2020-ban 

pedig 5 történt. A súlyos testi sértések száma nőtt, míg 2019-ben nem történt ilyen 

bűncselekmény, addig 2020-ban 4 testi sértés járt súlyos sérüléssel. A garázdaságok száma az 

csökkent, 2019-ben 2, 2020-ban pedig 1 történt. A közterületen történt garázdaságoknál és a 

testi sértéseknél is megfigyelhető, hogy azokat főként korábbi vélt vagy valós sérelmek miatt 

követték el. A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő oksági tényező leginkább továbbra 

is az alkoholos befolyásoltság. E bűncselekmények visszaszorítása érdekében a 

szórakozóhelyeket, vendéglátóegységeket és környezetüket rendszeresen ellenőrizte a a 

rendőrőrs állomány a társszervekkel együtt, amelyre kiemelt figyelmet fordít 2021-ben is. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül kiskorú veszélyeztetését, önbíráskodást, 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (terjesztői magatartások, illetve kábítószer-

kereskedelem vonatkozásában), rablást, személygépkocsi lopást, jármű önkényes elvételét, 

orgazdaságot és zsarolást nem regisztráltak a településen 2020. évben. A rongálások száma 

megegyezik az előző évivel, 2019-ben és 2020-ban is 2-2 esetet regisztráltak.   

 

A bűncselekmények struktúráját vizsgálva elmondható, hogy 2020. évben továbbra is a vagyon 
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elleni bűncselekmények túlsúlya volt jellemző a településen. A vagyon elleni bűncselekmények 

közül ki kell emelni a lopásokat, melynek száma jelentősen, több mint a felével csökkent az 

értékelt időszakban, míg 2019-ben 57, addig 2020-ban 24 került regisztrálásra. A lopáson belül 

a betöréses lopások száma szintén jelentős mértékben csökkent, 2019-ben 35, 2020-ban pedig 

9 történt a községben. Továbbá jelentős csökkenést mutat a lakásbetörések száma is, míg 

2019-ben 33, addig 2020-ban 8 került regisztrálásra. A fent említett vagyon elleni 

bűncselekményekkel kapcsolatosan elmondható, hogy az állampolgárok egyre nagyobb 

figyelmet fordítanak értékeik megóvására. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül meg kell 

említeni még a zárt gépjármű feltörést, melynek száma nőtt, míg 2019-ben nem történt ilyen 

bűncselekmény, addig 2020-ban 1 került regisztrálásra valamint a kifosztást, melynek száma 

nem változott 2019. és 2020. évben is 1-1 történt.   

 

1.5  A kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények körén kívüli fontosabb 

bűncselekmények értékelése 

 

A településen cserbenhagyás bűncselekmény nem történt, azonban járművezetés ittas 

állapotban bűncselekmény 8 esetben került regisztrálásra.  

 

2. Bűnüldöző munka 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 60,1%-os lett 2020-ban, ami 7,6 

százalék pontos emelkedést mutat a 2019-ben elért eredményhez képest.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 76,1%-

os lett 2020. évben, amely 9,3 százalék pontot emelkedett az előző évhez viszonyítva. 

 

2.3. Az egyes kiemelten kezelt, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatójának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 50,3%-os lett a 

tavalyi évben, amely jelentősen, 12,3 százalék ponttal emelkedett 2019. évhez képest.  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatói az alábbiak szerint 

alakultak. A rablás, kiskorú veszélyeztetése és jármű önkényes elvétele bűncselekmény 

nyomozás eredményességi mutatói országosan is kiemelkedő, 100%-os lett. A lopás 

bűncselekmények nyomozás eredményessége nőtt 32,7%-ról 38,6%-ra, e mellett növekedtek a 

garázdaság (73,8%-ról 90,2%-ra), a testi sértés (83,7%-ról 90,7%-ra) és a rongálás (25%-ról 

45,8%-ra) bűncselekmények mutatói is. Az orgazdaság bűncselekmények nyomozás 

eredményessége 50%-os lett. A lakásbetörések nyomozás eredményessége 26,7% lett, mely 

csökkent az előző évhez képest, azonban meg kell jegyezni, hogy a 2019. év statisztikáját 

jelentősen javította egy lakásbetörés sorozat eredményes befejezése. A személygépkocsi lopás 

nyomozáseredményességi mutatója csökkent, valamint csökkent a zárt gépjármű-feltörések 

nyomozáseredményessége is, azonban a tavalyi évben felderítésre került egy 26 rendbeli 

gépjárműfeltörés sorozat, amelynek befejezése áthúzódik a 2021-es év első felére.  
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3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 

 

2020. évben Zagyvarékas település vonatkozásában összesen 27 szabálysértési előkészítő 

eljárás indult, amely csökkenést mutat az előző évben regisztrált adatokhoz (43) viszonyítva. 

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt összesen 17 eljárásunk keletkezett, amely 

kevesebb, mint 2019. év azonos időszakában (32). A tulajdon elleni szabálysértések 

megoszlását tekintve a vizsgált időszakban 1 esetben indult bolti lopás elkövetése miatt eljárás, 

amely csökkenést jelent a 2019. évi adatokhoz (0) viszonyítva. Jelentős mértékű csökkenés az 

egyéb lopások számában mutatkozott (2020. évben 9, 2019. évben 19). Az egyéb tulajdon 

elleni szabálysértéseket tekintve szintén csökkenés történt, 13-ról 7-re 2020. évben. Az 

értékelt időszakban a tulajdon elleni szabálysértési eljárások eredményeként összesen 13 eljárás 

került befejezésre, 6 eljárást megszüntetéssel zárult, 6 esetben rendes előkészítő eljárás 

keretében került megküldésre az ügy a helyi bírósághoz, annak elbírálása céljából. A 

tettenérésen alapuló eljárások kapcsán az elmúlt évben is preferált volt a szabálysértési őrizetbe 

vétel elrendelése. Tulajdon elleni szabálysértés tárgyában azonban nem volt olyan eljárás, 

amelyben fennálltak a feltételek a szabálysértési őrizet foganatosítására, az egyéb elzárással is 

sújtható szabálysértési tényállásokat tekintve a bíróság elé állítások száma pedig 3 volt. Az 

ismeretlen elkövetővel szemben indult tulajdon elleni szabálysértések felderítési 

hatékonysága 2020. évben 91,67 % volt, az „egyéb lopások” vonatkozásában 85,7% 

eredményességet ért el a rendőrkapitányság.  Az elmúlt nyolc év mutatóit a 1. számú melléklet 

táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Zagyvarékas község baleseti helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy 2020. évben 3 személyi 

sérüléses baleset történt a területen, melyek közül 1 súlyos és 2 könnyű sérüléses volt. 2019. 

évben 5 baleset - 2 súlyos és 3 könnyű sérüléses - következett be. Mind a személyi sérüléses, 

mind pedig az anyagi káros közlekedési baleseteket elsősorban a gyorshajtás, a nem megfelelő 

követési távolság, az elsőbbség meg nem adása és a figyelmetlen, gondatlan vezetés okozta. 

Ittas járművezetéssel összefüggésbe hozható baleset 2020. évben nem következett be a község 

területén. 

 

A rendőrőrs közlekedésrendészeti tevékenysége arra irányult, hogy a meghatározott feladatok 

végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentse a személyi sérüléses és az anyagi káros 

közlekedési balesetek számát, biztosítsa a forgalom zavartalanságát, elősegítse a szabályokat 

tiszteletben tartó járművezetők biztonságos közlekedését. A közlekedésbiztonsági helyzet 

javításával összefüggő rendőri feladatok végrehajtására kiadott országos és megyei szintű 

komplex közlekedési feladattervben foglaltakat folyamatosan végrehajtotta. A 

közlekedésrendészeti ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított a megengedett 

sebességhatárok betartásának ellenőrzésére, az ittas, illetve bódult állapotban lévő 

járművezetők, a tilos jelzésen áthaladók, a passzív biztonsági eszközöket nem használók és a 

kerékpáros közlekedés szabályait megsértők kiszűrésére. 2020. évben a rendőrkapitányság 

közlekedésrendészeti állománya napi szinten üzemeltette a sebességellenőrző készüléket, 

valamint a „Finn módszer” szerinti közlekedési ellenőrzési formával nagyszámú ittasság 

ellenőrzést hajtott végre rendszeresen a rendőrkapitányság illetékességi területén.  

 

A közlekedésrendészeti ellenőrzések az adott terület, útszakaszok forgalmi igényeihez, baleseti 

veszélyeztetettségéhez és az adott települések közlekedési sajátosságaihoz igazodtak, 

súlyozottan az ittas járművezetők forgalomból való kiszűrését szolgálták. A településeken élő 

emberek közbiztonságérzetének alakulásában a közlekedésbiztonság helyzete is szerepet 
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játszik. A terület közlekedésbiztonságának javítása érdekében Zagyvarékas közigazgatási 

területén több alkalommal került sor közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre. A közúti 

ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal – a fokozottabb 

rendőri jelenlét biztosított volt. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a mélységi ellenőrzéseket a régióban érintett más 

rendőrkapitányságokkal összehangolva hajtotta végre, területén a határ felől a 4-es számú 

főközlekedési útvonalon érkező, elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok ország 

belseje felé történő közlekedése, illetve az EU-ba irányuló teherforgalom áthaladása a jellemző. 

Az ellenőrzések során elsődlegesen ezen gépjárművek vezetői és utasai, valamint a járművek 

kerültek ellenőrzés alá. Verziós ellenőrzések végrehajtására összesen 23 esetben került sor. Az 

akciókban 44 fő rendőr, valamint 2 fő a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részéről vett részt. Az 

ellenőrzések során összesen 336 főt került igazoltatásra, melyből 298 fő magyar, 38 fő külföldi 

állampolgár volt. Gépjármű ellenőrzésre összesen 295 esetben került sor. A migrációs 

ellenőrzések során 5 feljelentés, és 1 esetben közigazgatási bírság került kiszabásra. 2020. 

évben a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén 2 esetben, összesen 9 főt vont 

idegenrendészeti intézkedés alá.  

 

2020.12.04-én Zagyvarékas területén egy román honosságú tehergépkocsi rakteréből került elő 

4 fő, magát afgán állampolgárnak valló személy. Röszke idegenrendészeti biztonsági 

határzárhoz visszakísérése kerülte, a sofőr pedig ember csempészet tevékenység miatt került 

elszámoltatásra.  

 

A migrációs ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy sem Zagyvarékas, sem pedig 

a rendőrkapitányság illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó 

jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg továbbra sem tekinthető fertőzöttnek. 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete 

 

A rendőrkapitányság állománya, beleértve az Újszászi Rendőrőrs állományát is, aktívan részt 

vett az ideiglenes útlevélkezelői csoportok határőrizeti feladatainak végrehajtásában, valamint 

részt vett a déli-országhatár határőrizeti feladatok végrehajtásának megerősítésében is.  

 

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét 

 

Az Újszászi Rendőrőrs illetékességi területén 2020. évben gépkocsival, illetve gyalogosan is 

biztosítva volt az állandó rendőri jelenlét. A tavalyi évben csökkent a közterületi szolgálatra 

vezényelt állomány létszáma és a közterületen eltöltött órák száma is. Míg 2019-ben a 

közterületi szolgálati létszám 1107 (fő), addig 2020. évben 925 (fő) volt. A közterületi 

szolgálati óraszáma is csökkenést mutatott, 2019. évben 8846, 2020. évben pedig 7519 óra volt. 

Elmondható azonban, hogy optimális szolgálat tervezéssel és szervezéssel a rendőrőrs el tudta 

érni, hogy ott és akkor legyen rendőr, ahol és amikor kell. Így hatékonyabb volt a közterületi 

megjelenés, csökkent a bűncselekmények száma, közbiztonsági deficit nem keletkezett. 

 

A rendőrőrs egyenruhás állományának szolgálat tervezését és szervezését a működési terület 
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bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló 

technikai eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembevételével végezte a 

parancsnoki állomány. A közterületi szolgálat ellátásánál fokozott figyelmet fordított arra is, 

hogy a szolgálatot ellátó rendőrök a szolgálatuk 50 %-át lehetőség szerint gyalogosan 

teljesítsék. 

 

2020. évben is végrehajtásra kerültek a közbiztonságot javító programok, a közbiztonság és a 

közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes 

megtételére” kiadott intézkedési tervben meghatározottak. Az időskorúak sérelmére 

elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervben 

foglaltak szerint a körzeti megbízottakból létrehozott áldozatvédelmi csoport 2020. évben is 

folytatta a feladatok végrehajtását. Az elmúlt évben is felmérte az illetékességi területen 

veszélyeztetett személyeket, akiket folyamatosan tájékoztatott a lehetséges elkövetési 

magatartásokról, valamint részükre tájékoztató, figyelemfelhívó anyagokat juttatott el. 2020-

ban is folytatódtak a szórakozóhely ellenőrzések, kiemelt tekintettel a Covid-19 világjárvány 

kapcsán hozott korlátozó kormányrendeletek utasításainak betartatására. A rendőrőrs 

működési területe nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált területek közé, valamint 

a Covid-19 világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések pedig nem tették lehetővé a 

megszokott és előre tervezett rendezvények megtartását. Az év végi ünnepekre tekintettel a 

rendőrőrs állománya, külön feladat-meghatározások alapján megerősített közterületi 

szolgálatot látott el, melynek során fokozottan ellenőrizte a kiemelt objektumokat, 

pénzintézeteket és azok környékét. A téli időjárásra tekintettel, a szintén külön feladat-

meghatározásban foglaltakat végrehajtotta, amely során nagy figyelmet fordított az egyedül élő, 

időskorú, rászoruló személyekre. 

 

A rendőrkapitányság reagáló képessége 2020-ban is jó szinten alakult, mivel a fenti 

pontban említett rendőri jelenlét lehetőséget biztosít arra, hogy az rendőrőrsök működési 

területén megközelítőleg 10, míg a vidéki körzeti megbízotti területeken hozzávetőlegesen 15 

perc az első rendőr helyszínre érkezésének ideje a bejelentéstől számítva. 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Az elmúlt tizenegy év rendészeti statisztikai adatait az Újszászi Rendőrőrs vonatkozásában a 1. 

számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

 

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény 

elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, 2019-ben 23, 2020-ban pedig 

19 fő tetten ért személy elfogására került sor. A rendőri létszám adta lehetőségek 

kihasználásával a tettenérések számának növelése érdekében folyamatos intézkedések történtek 

a különböző feladattervekben meghatározottak figyelembevételével. A bűncselekmény 

gyanúja miatti előállítások száma 63-ról 52-re csökkent, míg a biztonsági intézkedések 

száma 12-ről 19-re nőtt 2020-ban. Az elrendelt elővezetések száma 306-ról 182-re, míg a 

végrehajtott elővezetések száma 81-ről 50-re csökkent a tavalyi évben. Szabálysértési 

feljelentésre 2020. évben 155 esetben, míg 2019. évben 63 esetben került sor. Az intézkedő 

rendőr bármely szabálysértés elkövetése miatt kiszabhat helyszíni bírságot. Élve e lehetőséggel 

a közterületi állomány a szabálysértés elkövetésekor az intézkedés alá vont személlyel szemben 

elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza. Elvárás, hogy a bírság kiszabáskor a 

rendőr mérlegeljen és tartsa be a fokozatosság elvét. A helyszíni bírságolási tevékenységet 

vizsgálva megállapítható, hogy 2020. évben a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma nőtt, 

valamint nőtt a kiszabott bírságok összege is az előző évhez képest. 2020. évben 
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alkoholszondát 1505 esetben alkalmaztunk, melynek során 14 pozitív eredményű lett, míg 

2019-ben 2602 alkalmazás mellett 24 lett pozitív eredményű. 

 

2020. évben a tett intézkedések száma 1107 volt. Az elmúlt év adataihoz képest az Újszászi 

Rendőrőrs állományának intézkedési aktivitása csökkent 2019-ben összesen 2753, 2020-

ban pedig összesen 1598 intézkedést foganatosított (elfogás, előállítás, alkoholos állapot 

vizsgálata). Az intézkedési aktivitás csökkenésében szerepet játszott a 2020. évben elrendelt 

kijárási korlátozás. 

 

3. Rendezvénybiztosítások 

 

A 2020. évben kialakult Covid-19 világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések nem 

tették lehetővé a megszokott és előre tervezett rendezvények megtartását, így a rendőrőrs 

állománya rendezvénybiztosítási feladatokban nem vett részt. A gyülekezési jogról szóló 

törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására nem került sor a rendőrőrs területén az 

elmúlt évben. 

 

4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok. 

 

A 2020. évben kialakult, a Kormány által - az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett 

veszélyhelyzet és az azzal összefüggésben bevezetett védelmi intézkedések kapcsán a 

rendőrőrs a hatáskörébe utalt rendőri feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A szolgálatok 

ellátása során folyamatosan ellenőrizte a Hatósági Házi Karanténban lévő személyek otthon 

tartózkodását, a vendéglátó, és szórakozó helyeket érintő korlátozások, illetve a kötelező zárva 

tartás maradéktalan betartását. Folyamatosan és visszatérően ellenőrizte az 

élelmiszerüzletekben, buszmegállókban, dohányboltokban, valamint a kormányrendelet által 

előírt helyeken a kötelező orrot és szájat eltakaró maszk használatát. Az ellenőrzések 

végrehajtásában nagy segítséget nyújtott a honvédség állománya. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok 

 

A rendőrőrs illetékességi területén körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti 

megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 

1 fő Újszász-Szászberek településeken, 2 fő pedig Zagyvarékason. Zagyvarékas vonatozásában 

egy körzeti megbízotti státuszra 1721 fő jut. A körzeti megbízottak önálló szolgálatteljesítés 

mellett jellemzően a helyi polgárőrség tagjaival, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel, a szomszédos körzeti megbízottakkal, valamint a rendszeres fokozott 

ellenőrzések során hozzájuk vezényelt járőri állománnyal láttak el közterületi szolgálatot. A 

JNSZ MRFK Vezetője által meghatározottakat, miszerint a körzeti megbízottak 2018. 

októbertől bűnügyi ügyfeldolgozást nem végezhetnek, maradéktalanul teljesítettük. Ennek 

köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a lakossággal való kapcsolattartás - a 

visszajelzések alapján - javult. Széles körű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel 

hatékonyan hozzá járulnak a bűnüldöző munka eredményességéhez.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működése 

 

Nincs ilyen tevékenységi adat a településre.  
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7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

Nincs ilyen tevékenységi adat a településre.  
 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1.1 Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása 

A rendőrkapitányság több civil szervezettel, valamint az önkormányzatokkal együttműködve 

széleskörű prevenciós tevékenységet folytatott a tavalyi évben is. A korábban megkezdett 

programokat sikerült folytatni és új programokat megvalósítani. A pandémiás helyzetre való 

tekintettel 2020. március 16-tól június 15-ig illetve 2020. október 01-től a bűnmegelőzési 

tevékenység új alapokra került és új módszerek bevezetésével valósult meg. A világjárvány 

miatt a megszokottnál később, de idén is folytatódtak a „Házhoz megyünk”, a „BikeSafe” és 

a „Police Coffee” programok, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi programok közül a 

D.A.D.A, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, az „iskola rendőre” és a „A szülők és a 

családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című 

rendőrségi programok is. Ezen kívül a rendőrkapitányság részt vett a megtartásra került 

rendezvényeken (egészségnapok, önkormányzatok által szervezett programok, táborok) illetve 

iskolai és lakossági előadásokat is tartott.  

A Szolnoki Rendőrkapitányság a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos 

bejelentéseket 2020. évben is kiemelten kezelte a vonatkozó ORFK normának megfelelően. A 

tavalyi évben 3 bűncselekmény vált ismertté Zagyvarékason, ahol az elkövető és az áldozat 

közötti kapcsolat megállapítható volt, illetve családon belüli erőszakos cselekmény valósult 

meg. Hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 1 

esetben került sor a településen 2020. évben. Folyamatos és rendszeres a kapcsolat a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, gyámhivatallal és a gyámhatósággal, a tavalyi 

évben 1 jelzőrendszeri találkozón és 2 esetmegbeszélésen volt jelen a meghívott állomány.  

 

8.1.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, a Rendőrség iskolai prevenciós 

programjai 

 

A Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén D.A.D.A. program keretében 

foglalkozást összesen 10 alkalommal tartottak, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók 76 

alkalommal 1936 diák részére nyújtottak tájékoztatást, valamint további 42 alkalommal 

tartottak egyéb foglalkozást vagy vettek részt iskolai programon a bűnmegelőzési előadók.  

 

8.1.3 Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység 

 

A rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensének feladata, hogy figyelemmel kíséri a 

bűnügyi helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat. A tárgyidőszakban 

10 esetben keresték fel telefonon vagy személyesen az állampolgárok a referenst. Az 

állampolgárok leggyakrabban az áldozatsegítésről és a távoltartás jogi intézményéről kértek 

felvilágosítást. 2020. évben összesen 32 db igazolás (tájékoztatás) került kiállításra 

bűncselekmény illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. A különleges 

meghallgató helyiség használatára pedig 83 alkalommal került sor. 

 

8.1.4 Az emberkereskedelem elleni küzdelem 

 

A Bűnmegelőzési Információs Portálon megtalálható emberkereskedelemmel kapcsolatos 
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szakmai anyagok, feladattervek, előadások az állomány által megismerésre illetve alkalmazásra 

kerültek a bűnmegelőzési tevékenység során. Az ORFK által a gyermekprostitúció 

megelőzésére kiadott feladatterv alapján a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az 

emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok még eredményesebb 

végrehajtása érdekében egy oktatási anyag került kidolgozására. Az ebben leírt módszerek 

készség szinten történő felhasználásával lehetőség nyílt hatékonyabb munkavégzésre. A 

bűnmegelőzési alkalmakkor fontos, hogy az érintett szakemberek megismerjék, megértsék az 

áldozatokat, képessé kell válni az áldozatok kialakult helyzetének megszüntetésére, a 

jogsérelmek orvosolására, az emberi jogok még hatékonyabb érvényesülésére.  

 

8.1.5 A megelőző vagyonvédelem  

 

A „Házhoz megyünk!” a Rendőrség megelőző vagyonvédelmi programjához kapcsolódóan a 

községben nem volt kitelepülés, de a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén, 20 

alkalommal végeztek bűnmegelőzési tevékenységet, melynek során összesen 516 fő 

állampolgárt értek el. Továbbá a „BikeSafe” kerékpár regisztrációs programban összesen 156 

db kerékpár regisztrációt hajtottak végre.  

 

A megelőző vagyonvédelem keretében az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és 

vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, a külterületi ingatlanokban, a tanyákon és az 

elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása, a szubjektív közbiztonságérzetük 

javítása érdekében kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési feladatok 

végrehajtását is folyamatosan végezte az érintett állomány. Az áldozatvédelmi csoportok 

2020-ban 222 alkalommal kerestek fel idős személyt, valamint rendszeresen felvették a 

kapcsolatot az időseket tömörítő klubokkal, egyesületekkel, idősek otthonával is. A szezonális 

valamint az ünnepekhez kapcsolódó bűncselekmények megelőzésére pedig szórólapokkal, 

plakátokkal, figyelemfelhívó kiadványokkal tájékoztatták a lakosságot és az üzletek 

üzemeltetőit. Az év végi ünnepekkel kapcsolatban a község temetőjében figyelemfelhívó 

plakátok valamint a parkoló gépjárművek szélvédőjére pedig szórólapok került kihelyezésre.   

 

8.1.6 Kábítószerprevenció 

 

A tavalyi évben is tovább folytatódott a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című rendőrségi program. Az ezzel 

kapcsolatos feladatokat az egyik iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi. A program elsődleges 

célja, a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, családok tájékoztatása a kábítószer bűnözéssel 

kapcsolatos kockázatokról, a megelőzés lehetőségeiről. A drogprevenciós referens elérhetősége 

biztosított az illetékességi területen működő valamennyi iskolában. 

 

8.1.7 Kiberbiztonság 

 

2020. évben is kiemelt téma volt az iskolákban az Internet használattal kapcsolatos tudnivalók 

ismeretközlése. A BJA Internetbiztonsági Alportálon megjelenő előadások („Biztonságban 

online is” webinárium oktatási anyagai pl. Adathalászat, a felhasználói fiókok biztonsága), a 

felcsatolt youtube videók (Nem vagy egyedül!, The Dangers of Social Media), a médiatár 

anyagai mind segítségükre volt az előadások során a bűnmegelőzési szakembereknek. A 

tapasztalatok alapján elmondható, hogy nem csak a fiatalok, hanem egyre több nyugdíjas 

használja az Internet nyújtotta lehetőséget, így a felvilágosító előadásokon is szükséges, hogy 

hangsúlyt kapjon ezen téma feldolgozása. 
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8.2 Az iskolaőri tevékenység 

 

2020. augusztusában megkezdték szolgálatukat a JNSZ MRFK, Bűnügyi Igazgatóság, 

Bűnmegelőzési Osztály alárendeltségébe tartozó iskolaőrök. Kiképzésüket követően 

szeptember 01. óta a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 4 iskolában 5 

fő látja el a szolgálatát. Zagyvarékas településen iskolaőri tevékenységgel érintett iskola 

nincsen.  

 

8.3-8.4 A balesetmegelőzési tevékenység és az „iskola rendőr” program  
 

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben is tovább folytatódott az „iskola rendőre” 

elnevezésű program. 2020. március 14-től június 2-ig a COVID 19 koronavírus fertőzés 

kapcsán kialakult rendkívüli helyzet miatt az oktatási intézmények bezárásra kerültek. A 

koronavírussal kapcsolatos, központilag kiadott tájékoztató kiadványokat az iskolarendőrök, 

illetve a helyettesítésükre kijelölt személyek az intézményvezetők részére átadták, valamint 

elektronikus úton is eljuttatták részükre. Azon oktatási intézmények esetében, ahol iskolarádió 

rendelkezésre állt, az utolsó tanítási napon a tanulókkal ismertetésre kerültek a védekezéssel 

kapcsolatos legfontosabb szabályok. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az MBB által 

meghirdetett felmenő rendszerű versenyek, kampányok egy része, így a tavaszi kerékpáros 

kampány, Ki a mester két keréken, Kerékpáros Iskola Kupa versenyek elmaradtak.  

  

A Szolnok Városi Baleset-megelőzési Bizottság - a digitális tanrendbe bekapcsolódva - 

„Digibringa” elnevezésű 10 részből álló, balesetmegelőzési tájékoztató anyagot készített, 

melyet az intézményvezetők segítségével elektronikus úton juttatott el a diákoknak. A tanév 

végén internetes kvíz-játék segítségével mérte fel a diákok tudását és a legjobb eredményt 

elérőket ajándékutalvánnyal jutalmazta. 

 

A baleset-megelőzési szakemberek a világháló adta lehetőségeket kihasználva rendszeresen 

közzétettek baleset-megelőzési anyagokat, fényképeket és videókat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán és részt vettek az oldal szerkesztésében is. 

 

A nyári időszakban a rendkívüli helyzet feloldásával az Újszász Rendőrőrs munkatársai a 

parkerdőben megszervezett sportnap keretében kerékpáros versenyt, kutyás bemutatót, illetve 

a szünidő veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatót tartottak a megjelenteknek. 

 

A településen lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelynél a mobiltelefon és fülhallgató használatának 

mellőzésére felhívó piktogramok kerültek felfestésre. Az őszi-téli átállás kampány alkalmával 

pedig a gépjárművezetőknek téli szélvédőmosót, jégoldót, jégkaparót, illetve a „Látni és 

látszani” kampány során a kerékpárosoknak és gyalogosoknak fényvisszaverő mellényt és 

lámpaszettet adtak át a rendőrőrs munkatársai.  

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés 

 

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerük az 

együttműködés, az állandó kapcsolat fenntartása illetékességi területe önkormányzataival, így 

Zagyvarékas Köszség Önkormányzatával is. Közös feladat a közbiztonság megteremtése, a 

lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap 
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az önkormányzatokat, a lakosságot, a civil szférát, partnerként kezelő munkamódszerek 

alkalmazása. Jelzéseik, információik segítenek a mindennapos munkavégzésben, a szolgálatok 

szervezésében. Az Újszászi Rendőrőrs a szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl fokozott 

figyelmet fordított a területen élő lakosság elvárásaira, a közbiztonság és a közterületek 

rendjének fenntartására.  

 

A korábbi vagyon és közbiztonsági tervben foglaltaknak alapján 2020. évben tervezett 

Konzultációs Fórum illetve a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum megtartását a Covid-

19 okozta világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések nem tették lehetővé. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés 

 

A rendőrőrs folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal, a tanintézmények 

vezetőivel, a pedagógusokkal. Az eseti jelleggel felmerülő problémák megoldására tett 

intézkedések szakszerűek és gyorsak.  

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés 

 

Az együttműködő szervezetek közül a Zagyvarékasi Polgárőr Egyesület vezetésével a 

munkakapcsolat folyamatos, rendszeres az egyeztetés a feladatokról és a megoldandó 

problémákról. A szolgálatellátás során, valamint a fokozott ellenőrzések végrehajtásánál is 

nagyban segítik a rendőrség munkáját.   

 

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK 

 

Megállapítható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül az Újszászi Rendőrőrs - a 

bűnüldözési, rendészeti, igazgatási és bűnmegelőzési feladatait az értékelt időszakban az 

önkormányzatok, a társszervek és hatóságok, a civil együttműködők támogatása mellett 

eredményesen teljesítette, a lakosság közbiztonsági igényeinek figyelembevételével a 

magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében. A rendőrkapitányság 

vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év 

eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű 

szolgálatellátás jellemezte. A rendőrkapitányság illetékességi területe és ezen belül 

Zagyvarékas bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2020. évben kiegyensúlyozott és szélsőségektől 

mentes volt. A településen a közterületi rendőri jelenlétet biztosított volt. Zagyvarékason a 

regisztrált bűncselekmények számát sikerült csökkenteni, a közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma szinte megegyezik az előző évivel, a kiemelten kezelt deliktumok 

vonatkozásában pedig szintén sikerült csökkenést elérni.  

 

A rendőrkapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat kölcsönös. Az érintett 

testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is 

meghatározottaknak megfelelően partnerek, az elmúlt évben az önkormányzatok előtti 

beszámolókat a képviselő testületek egyhangúan elfogadták, elismerve ezzel is a 

rendőrkapitányság munkáját.  

 

A következő időszakra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink: 

 

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása.  
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2. Magyarország külső határainak fokozott védelme érdekében a ránk háruló feladatok 

végrehajtása.  

3. A közbiztonság fenntartása a szervezeti működés hatékonyságának javításával.   

4. A büntetőeljárások hatékony lefolytatása, a bűncselekményekből származó vagyon biztosítása.  

5. Kiegyensúlyozott járványhelyzeti jogalkalmazási gyakorlat kialakítása.  

6. A kiemelt rendezvények biztosítása új eljárásrendek és technikák alkalmazásával.  

 

 

Újszász, időbélyegző szerint  

 Tisztelettel: 

 

 Péter Tamás r. őrnagy 

 őrsparancsnok 

Jóváhagyom: 

 

 Fürj János r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 mb. kapitányságvezető 
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A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2021/2022-es nevelési év indításánál az óvodai maximális csoportlétszám 20%-
al való átlépését minden óvodai csoportra vonatkozóan. Az óvodavezető kérelme az előterjesztés 
1. mellékletét képezi. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 
értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza 
meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási 
év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszám határokat. Ez alapján az 
óvodában minimális csoportlétszám 13 fő, az átlag csoportlétszám 20 fő, míg a maximális 
létszám 25 fő.  

 

 minimális létszám maximális létszám átlag létszám 

Óvoda 13 25 20 

 

 

 

A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek legfeljebb 
20%-os túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Zagyvarékas Község Önkormányzata által 
fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  

 



 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

Fentiek alapján  a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indított 
óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való túllépését a határozat-tervezet figyelembe 
vételével engedélyezem. 

 

Zagyvarékas, 2021. május 13. 

 

Kurucz László 
polgármester 

 
 
 

 
 
 
______/2021. (____) Kt. 
H a t á r o z a t:  
 
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem 
megtárgyalásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított feladat és hattáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

csoportlétszámainak emelése iránti kérelmének megfelelően a 2021/2022-es nevelési 

évben a maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-al történő emeléséhez hozzájárul. 

 

A határozatról: 

1. Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
2. Kurucz László polgármester, 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 



 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

5. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztatás 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról a 3/2015.(II.26.) 
rendelettel kapcsolatban 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) megvizsgálta, és megállapította, hogy annak több pontja 
jogszabálysértő. 

A felhívásban foglaltak megszüntetésére 2021. május 18. napjáig volt lehetőség. 

A Rendelet bevezető részében a jogszabályi hivatkozások nem voltak megfelelőek. A Rendelet hatálya 
nem volt megfelelő és önkormányzati rendeletben nem lehet célt meghatározni. 

A Rendeletben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás tekintetében a m2-re jutó elismert havi költség számítása megszűnt. 

A temettetés költségeihez nyújtott támogatás, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj Támogatás, a tanévkezdési támogatás, a tanév végi támogatás, a tankönyvtámogatás, az év 
végi segélyezés és a veszélyhelyzetre adott élelmiszercsomag tekintetében szociális rászorultságtól 
függetlenül nyújtott támogatást az Önkormányzat, ami jelen Rendelet keretében nem történhetett 
volna. 

Több formai, fogalmazásbeli kifogás is van a  törvényességi felhívásban. 

Mivel a rendelet módosítása bonyolult és körülményes lett volna, egy új rendelet-tervezetet 
készítettünk. 

E L Ő Z E T E S   H A T Á S V I Z S G Á L A T 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármesterének 

.../2021. (..........)  rendelete 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotó számára előírja, hogy az előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit a meghatározott 
szempontok alapján. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi 
jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
- környezeti és egészségi követelményeit, 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A tervezett rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van. A 
szociális támogatások növelik a rászorulók biztonságérzetét. Segítséget nyújtanak 
krízishelyzetben, gyermeknevelésben, idősek támogatásában. 



Környezeti és egészségi követelmények: 

A tervezett rendelet a települési környezetre hatással nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Újabb adminisztratív megterheléssel nem jár a bevezetése, hiszen ezek a támogatási formák 
eddig is működtek a településen. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés 
g)   pontja felhatalmazást ad a helyi rendelet megalkotására 

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A jogalkotás elmaradása esetén a települési önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ 
el. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
változatlan formában rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2021. május 13. 

 

      Dr. Fekete Nóra 

          jegyző 

  

 









Zagyvarékas Község Önkormányzatának Jegyzőjétől 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014.(X.20.) önkormányzati 
rendeletével alkotta meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). 

Az SZMSZ módosítása szükségessé vált, mivel az új szociális rendelet megalkotásával az SZMSZ 4. 
számú melléklete is változik. A  függelékek  módosítását a testület összetételének változása indokolja. 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen 

gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló hatással nem bír. 
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 

hatása nincs. 
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szabályozás további adminisztratív terheket 

nem jelent. 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: a 

rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. a 

rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A jogalkotás indoka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)  
bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. Az  SZMSZ módosítását egyrészt a 
megváltozott jogszabályi környezethez való igazodás, valamint a személyi változások indokolja. 

Zagyvarékas, 2021. május 14. 

 

       Dr. Fekete Nóra 

            jegyző 

 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

___/2021.(_____)  rendelete 

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti rendelkezések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 
értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről. 

 

1. § 

A rendelet 4. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete lesz. 

2. § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Zagyvarékas, 2021. május. 

 

Kurucz László       Dr. Fekete Nóra 

polgármester              jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet a ____/2021.(_____) önkormányzati rendelethez 

 

 

4. számú melléklet a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 

 

 

1. A képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket: 
a) rendkívüli települési támogatás 
b) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás 
c) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 
d) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás 
e) tanévkezdési támogatás 
f) tanév végi támogatás 
g) év végi támogatás 
h) köztemetés 
i) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
j) szociális tűzifa juttatás 



2. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatáskörét: 
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjfizetési kedvezmény 

elbírálása 

 

 

 

_____/2021.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 
függelékeinek módosításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti rendelkezések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 
értelmében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 2. 
számú függelékét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 3. számú 
függelékét a határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

 

1. számú melléklet a ___/2021.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

2. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

 

 

Kurucz László polgármester  Zagyvarékas, Hunyadi utca 8. 



Jakabné Tokai Mária   Zagyvarékas, Nagyváradi utca 21. 

Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  

Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 

Nagy Gábor Mihályné   Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

Kis Gyula    Zagyvarékas, Thököly utca 3. 

Polónyi László    Zagyvarékas, D. Taródi Béla utca 31. 

 

 

2.számú melléklet a ___/2021.(_____) Kt. határozathoz 

 

3. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

Elnök:   Polónyi László 

Tagok:   Jánosi István 

Jánosi József 

Kültagok: 

Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 

Nagy Gáborné Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:   Jánosi István 

Tagok:   Jakabné Tokai Mária 

Polónyi László 

Nagy Gábor Mihályné 

Kültagok: 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 

Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. 



Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármesterének 

.../2021. (..........)  rendelete 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti rendelkezések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet értelmében, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében,   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  10.§(1) bekezdés, 25.§ (3) b) bekezdés, 26.§, 32.§(3) bekezdés, 48. § (4) bekezdés és a  132.§ 
(4) bekezdés g)   pontjában kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8.a pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

 
Értelmező rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet végrehajtása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Szt.)  meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. 
(2) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan az Szt.  rendelkezései az irányadóak. 
(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást, 
b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv 
határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt, 
c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek 
hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt, 
d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot 
vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt 
kell a kérelemhez mellékletként csatolni. 

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami 
adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként. 
 
 
 

 
 
 
 

II. Fejezet 
 

 A települési támogatás  formái  
 

2. § 
 



2 
 

(1) A szociálisan rászorult személyek, családok  az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése 
esetén, pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában támogatásra jogosultak. 
 
(2) Ezen rendelet az alábbi ellátásokra terjed ki: 
 

a) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 
aa) rendkívüli települési támogatás, 
ab) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás, 
ac) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás, 
ad) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.  
ae) tanévkezdési támogatás 
af) tanév végi támogatás  
ag) év végi támogatás  
  
 

 
b) Természetben nyújtott ellátás: 
 

ba) köztemetés 
 
 
 

3. § 
 
 
 

A képviselő-testület támogatások elbírálására vonatkozóra hatáskörét a Szociális Bizottság gyakorolja.  
 

4.§. 
 

Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi 
keretet a Zagyvarékas Község Önkormányzata tárgyévi költségvetési előirányzatának megállapításáról 
szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 
 
 

III. Fejezet 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtott települési támogatás 
 

1. Rendkívüli települési támogatás 
            

5. §. 
 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesülnek azon személyek 
 

a) akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, 
 

b) akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen 
kiadások különösen az alábbi esetben merülhetnek fel: 



3 
 

ba) betegség miatt, 
bb) elemi kár bekövetkezése miatt, 
bc) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 
bd) iskoláztatás biztosítása érdekében, 
be) gyermek fogadásának előkészítéséhez,  
bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 
bg) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, 
bh) akik a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 
bi) gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz, 
bj) rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén, 
bk) több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó 
kiadások, 

 és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

 
 
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem 

indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, 
jövedelemkiesésről, és azokat igazolnia kell. 

(3) A támogatás kérelemre és hivatalból – nevelési-oktatási intézmény, családvédelemmel 
foglalkozó intézmény, a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 
kezdeményezésére – is megállapítható. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege- rászorultsághoz igazodóan -  alkalmanként  4000 
Ft-tól - 15.000 Ft-ig terjedhet, de egy évben összesen maximum 30.000 Ft lehet. 

(5) A rendkívüli települési támogatás elsősorban pénzbeli támogatás formájában történik, évente 
maximum 2 alkalommal. 

(6) Az (1) bekezdés ba), bb) és bi) alpontjaiban, a (4) bekezdésben meghatározott szabályoktól 
különös méltánylást érdemlő esetben, az egy főre jutó jövedelem vonatkozásában az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-áig, míg a települési támogatás egyszeri 
legmagasabb összege tekintetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-ig a Bizottság mérlegelési jogkörében eltérhet.  

 
 

 
 

2. Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás 
 

6. § 
 

(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatást 
állapít meg a Bizottság az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére ,  akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 % - át , egyedül élő esetében  a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 450 
%-át nem haladja meg .  
 

(2) A támogatás mértéke alkalmanként: 30 000 Ft.  
 
 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla 
eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonatot, és jövedelemigazolást.  
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(4) A támogatás iránti kérelem, az eltemettetést követő 30 napon belül nyújtható be.  
 
 

(5) A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról 
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a számlát a kérelmező 
részére vissza kell adni. 

 
 
 
 
 

3.  Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 
 

7. § 
 

(1) Közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, egyedül élő 
esetében 210%-át nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz támogatást igényelhet, feltéve, hogy az elismert havi 
rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. 
Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség: a kérelmező betegségéhez igazodó, egyhavi 
mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb napi terápiás költséggel 
alkalmazott készítményeknek a költsége. 
 

(2) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. 
Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a hatóanyag napi 
mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez 
szükséges napi mennyiségét és az adagolást. 
 

(3) A háziorvos igazolása alapján, a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon 
hatóanyag tartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét. 
 

(4) A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely negyedévente kerül 
folyósításra a kérelmező által megadott fizetési helyre. 
 

(5) A támogatásra való jogosultság megállapítását követően újabb támogatás iránti kérelem egy év 
eltelte után nyújtható be. 
 

(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a háziorvos igazolását a havi 
gyógyszerszükségletről, gyógyszertár igazolását az elismert havi gyógyszerköltségről. 
 

(7) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban 
közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás, mely tényt a járási hivatal - 
megkeresés alapján -  igazol. 

 
 

4.  Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
 

8. § 
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(1) Települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan 
rászoruló háztartások részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez állapít 
meg a Bizottság. 
 

(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatosan elismert rendszeres kiadás a 
szemétszállítás díja, a talajterhelés díja, a villanyáram költsége, fűtés költsége és a vízdíj 
költsége.  
 

(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, 
kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan 
hasznosításából nincs jövedelem. 
 

(4) A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a 
támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

 
9. § 

 
(1) Támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás 
esetén 300%-át,  és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
 
 
(2) A támogatás egy évre  kerül megállapításra, a támogatás havi összege  6.000 Ft/hó. A támogatás a 
jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
 
(3) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Bizottság a jogosultsági idő alatt 
felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is 
fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a 
jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül. 
 
(4) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Szociális Iroda ügyintézőjét. 
 

10. § 
 
(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. 
 
(2) A támogatás iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A 
kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjai jövedelmére vonatkozó 
igazolást,  a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló, a 
kérelem beadását megelőző havi szolgáltatói számlát. 
 
(3) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt 
megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes 
összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 
 
(4) A jogosultságot megállapító határozatban rögzítésre kerül, hogy a támogatás mely kiadásra 
tekintettel kerül folyósításra, továbbá a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 
azonosításához szükséges adat. 
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5. Tanévkezdési támogatás 

11.§ 

 

(1)A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásra az a gyermeket gondozó 
család, vagy egyedülálló szülő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 400% - át,  

a) a községben lakóhellyel rendelkezik,  

b)gyermeke(i), alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat(nak) a 
kérelem benyújtásakor és 

c) nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

(2)A tanévkezdési támogatás összege:  

a) az általános iskolába járó gyermeket gondozó családnak, egyedül álló szülőnek az anyagi 
támogatása 5300 Ft/év, 

b) a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytatók anyagi támogatása 
8 300 Ft/év.  

(3) A tanévkezdési támogatás az oktatási intézmények által kiadott iskolalátogatási bizonyítvány 
benyújtását követően kerül kifizetésre. 

 

(4)A támogatás igénylésére a tárgyév szeptember 30-áig van lehetőség. A határidő elmulasztása 
jogvesztő.  A kifizetés végső határideje: a tárgyév október 31-e.  

6. Tanév végi támogatás  

12.§ 

 

(1) Támogatásra jogosult az a Zagyvarékasi Damjanich János  Általános Iskolába járó tanuló, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének 500 % - át és az adott tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt 
ért el.  

(2) A pénzbeli támogatás összege tanulónkként 10.000 Ft , amely természetbeni vagy pénzbeli 
formában kerül kifizetésre.  

(3) A helyi általános iskola vezetője a tárgyév június 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni az 
adott évben kitűnő tanulmányi eredményt elérő diákokról a Bizottság részére.  
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7. Év végi támogatás 

 

 

 
13. § 

(1) Az önkormányzat hivatalból évente egyszeri alkalommal a településen élő 70 életévüket 
betöltött azon  személyek részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 % át, év végi támogatást állapít 
meg. A támogatás kifizetése postai úton készpénzben történik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgyévi támogatás összegét a Bizottság határozza meg,  
Zagyvarékas Község Önkormányzata a tárgyévi  költségvetésben meghatározott keretösszeg 
erejéig.  

 

 

 8. Egyéb rendelkezések 
 

14. § 
 

(1) A települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában állapítja meg a 
Bizottság, melynek felhasználását a Szociális Iroda ügyintézője szükség szerint a helyszínen, 
környezettanulmány készítésével ellenőrzi. 
 
(2) Nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi szolgáltatás kikapcsolása esetén a támogatás 
megállapítására elsősorban természetbeni juttatásként kerül sor, folyósítása a közüzemi szolgáltató 
részére történik a megállapító határozat rendelkezései szerint. 
 
(3) A megállapított támogatások kifizetése és folyósítása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján 
keresztül, postautalványon vagy átutalással, utólag minden hónap 5-éig történik, amennyiben a 
települési támogatás rendszerességgel került megállapításra. 
 

(4) A rendkívüli gyógyszertámogatást, a soron kívül megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani 
kell. 

 
 

 
15. § 

 
(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem indokoltságát 
megalapozó igazolásokat. 
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(2) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 
nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő 
figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. 

 
(3) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, 
szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy 
esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, a tartósan beteg 
állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra 
tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását 
igazoló irat. A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, 
kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni. 

 
(4) Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató 
kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, 
hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba 
vételéről, együttműködéséről. 
 
(5) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek (alkalmi munkából élő) büntetőjogi felelősségük 
tudatában kell nyilatkozniuk a jövedelmi helyzetükről. 
 
(6) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a megszüntetésre 
vonatkozó dokumentumot. 
 
(7) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, 
szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozóan a (3) 
bekezdésben meghatározott irat, egyéb irat. 
 
(8) A közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni kell a 
szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részletfizetés 
engedélyezéséről, visszakapcsolás költségéről. 
 
(9) A családban élő, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a 
tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét. 

 
(10) A 11.§, 12.§ és a 13. § szerinti támogatások igénybevételéhez a rendelet 2. melléklete szerinti 
nyilatkozatot kell kitölteni.  
 
 
 

16. § 
 

A rendkívüli települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, 
egy családon belül egy személy nyújthat be támogatás iránti igényt. 
 

17.§ 
 

(1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Bizottság 
megkeresheti: 

a) az állami adóhatóságot, 
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 
c) az igazolást kiállító szervet, 
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d) a munkáltatót, 
(2) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése végett környezettanulmányt 

készíthet. 
 

IV. Fejezet 
Természetben nyújtott ellátás 

 
 

9.  Köztemetés 
   

18.§ 
 

(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető. 
(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése 
az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, 
sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége 
meghaladja a hagyatéki vagyon értékét. 

 
V. Fejezet 

A szociális ellátásokra vonatkozó egyéb szabályok 
 

 10. Eljárási rendelkezések 
 

19. § 
 

(1) Az ellátások iránti kérelmet a Bizottsághoz kell címezni, a Szociális Irodához kell benyújtani. A 
kérelemhez mellékletként csatolni szükséges e rendeletben meghatározott, a jövedelem típusának 
megfelelő igazolást, valamint e rendeletben előírt egyéb igazolásokat. 
(2) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a szociális törvényben foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
 
 
 

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
 20. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

23. § 
 

Hatályát veszti Zagyvarékas  Község Önkormányzata  Képviselő – testületének a települési 
támogatásról és az egyéb  szociális ellátásokról szóló  3/2015 (II.26.), valamint az ezt módosító 
4/2020.(IV.7.), 9/2018.(XII.1.), 6/2017.(V.1.) és az 5/2016.(IX.28.)  Önkormányzati rendelete  
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1. melléklet az ……/2021 () önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem 

települési támogatás megállapításához 
 

I. Az igénylő adatai: 

 

1. Személyes adatok: 

Név:…………………………………….Születési név:……..…………………….……….. 

Születési helye:…………………….……...ideje:…..….év…..…..…………hó ……….nap 

Anyja neve:………………….………..……….Állampolgársága: …….…………..………. 

TAJ szám:                Adóazonosító jel:  

Nyugdíjas esetén, nyugdíjas igazolványának törzsszáma:   

 

2. Családi állapot:  

Nyilatkozom, hogy házas; élettársi kapcsolatban álló; egyedülálló (hajadon; nőtlen; özvegy; elvált; 
házastársamtól külön élek; házastársamtól/élettársamtól külön, de egy lakásban élek; nincs élettársam) 
vagyok. (a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)  

A kitöltésnél a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 
bekezdésében lévő fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni. 

 

3. Kérelmező életvitelszerű lakóhelye:.…………………………………………………… 

      Kérelmező bejelentett, állandó lakóhelye/tartózkodási helye: 

………………………………………………………………………………………………. 

4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az 
egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

Név Születési hely és idő Anyja neve Rokoni fok 
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II. A települési támogatás igénylésének indoka: 

 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kérem, 
b) család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán kérem, 

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem, 
d) rendszeres gyógyszerkiadás költségeihez való hozzájárulásra kérem, 

e) A rendelet 5. § (1) bekezdés ba)-bk) pontjai(betegség, elemi kár, váláshelyzetben lévő várandós 
anya, iskoláztatás biztosítása, gyermek fogadásának előkészítése, gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése, gyermek hátrányos helyzete miatt, gyermek részére gyógyászati 
segédeszköz vásárlása, ellátatlanság esetén, több hónapos munkanélküliséget követő 
munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások)  szerinti okból 
kérem:….……………………………………………………………………... 

 
 

 
III. Jövedelmi adatok 
Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

Kérelmezővel 
közös 

háztartásban  
élő 

házastárs/élet
társ 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, munka-
végzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 
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2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

            

3. Ingatlan, ingó vagyon-
tárgyak értékesítéséből 
származó jövedelem 

            

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb nyugdíj-
szerű ellátások 

           

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

           

6. Munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

            

7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

            

8. Egyéb (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

            

9. A család összes nettó 
jövedelme [9-(10+11+12)] 

           

10. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő tényezők 
(tartásdíj összege) 

            

11. Önkormányzat által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás [a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 
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1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) 
pontja] 

Összes jövedelem:       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):....................................... Ft/hó. 

A kérelemhez mellékelni kell a feltüntetett jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat, melyek 
30 napnál nem lehetnek régebbiek. 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 
ellenőrizheti.  
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

Amennyiben a jogosultságot érintő körülményeimben változás következik be (pl. lakcímváltozás, 
jövedelemváltozás) azt 15 napon belül írásban bejelentem az ellátást megállapító Szociális 
Bizottságnál. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül.  
 

Zagyvarékas, 2021. év_________________hó _____nap  
 

 
 

 
_________________________________________ 

 a kérelmező házastársa/élettársa aláírása 
 

_____________________________  ________________________________________ 
a kérelmező aláírása    a kérelmezővel közös háztartásban 

                                                                       élő közeli hozzátartozók aláírása 
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2. melléklet a ____/2021.(_____) rendelethez 

 
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási  azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 400%-át. 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 

 

 

 

 

 



15 
 

TANÉV VÉGI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500%-át. 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 
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ÉV VÉGI TÁMOGATÁSHOZ  NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  ___________________________________________________________________________ 

(születési név) ______________________________________________________________________ 

(születési hely, idő) __________________________________________________________________ 

(anyja neve) ________________________________________________________________________ 

(adóazonosító jele) __________________________________________________________________ 

(társadalombiztosítási azonosító jele)  ___________________________________________________ 

Zagyvarékas___________________________ utca  _________szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a családban az  egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 700%-át. 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 20__________________________hó ____nap 

 

 

                   ________________________________ 

                  nyilatkozattevő aláírása 

 

 



Tájékoztatás 

Ingatlanok értékesítéséhez 

 

Kérelem érkezett Varga János részéről a Zagyvarékas, Viola utca 13. szám alatti telek megvásárlására 
vonatkozóan. Az ingatlan értékbecslését elkészíttettük, amely alapján a telek forgalmi értéke 800.000 
Ft. Hirdetményben meghirdettük az eladást, a 2021. május 6-ra kitűzött tárgyaláson Varga János nem 
jelent meg, Nagy Endre és Varga Ágnes Zagyvarékas, Viola utca 20. szám alatti lakosok, akik elfogadták 
a 800.000 Ft-os vételárat.  

Kérelem érkezett Györe Mónika és Rácz Zoltán részéről a Zagyvarékas, Nádas utca 18. szám alatti telek 
megvásárlására vonatkozóan. Az ingatlan értékbecslését elkészíttettük, amely alapján a telek forgalmi 
értéke 500.000 Ft. Hirdetményben meghirdettük az eladást, a 2021. május 6-ra kitűzött tárgyaláson 
Györe Mónika és Rácz Zoltán jelent meg, akik elfogadták a 500.000 Ft-os vételárat.  

Vételi ajánlat érkezett Kézér Csaba helyi mezőgazdasági vállalkozó részéről a Zagyvarékas, 0148/5 hrsz-
ú osztatlan közös tulajdonú szántó ingatlanra. Az értékbecslést az ingatlanra, (a teljes ingatlant 
21.900.000 Ft-ra értékelték) vonatkozóan elkészítettük. Kézér Csaba hajlandó az ingatlanért 3.000.000 
Ft vételárat fizetni, amely a 30,3959 ha teljes terület 3000/30833 része.  

 

Zagyvarékas, 2021. május 14. 

 

    Kurucz László 

    polgármester 
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