JEGYZŐKÖNYV
Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke
Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek
2016 év.február hó 10. napján
megtartott nyilvános együttes üléséről
Határozatok:
Sorszáma
1/2016.(11.10.) B.
2/2016.(11.10.) B.
3/2016.(11.10.) B.
4/2016.(11.10.) B.
1/2016.(11.10.) Cs.
2/2016.(11.10.) Cs.
3/2016(11.10.) Cs.
4/2016.(11.10.) Cs.
5/2016.(11.10.) Cs.
6/2016.(11.10.) Cs.
1/2016.(11.10.) H.
2/2016.(11.10.) H.
3/2016.(11.10.) H.
4/2016.(11.10.) H.
3/2016.(11.10.) I.
4/2016.(11.10.) I.
5/2016.(11.10.) I.
6/2016.(11.10.) I.
7/2016.(11.10.) I.
8/2016.(11.10.) I.
1/2016.(11.10.) K.
2/2016.(11.10.) K.
3/2016.(11.10.) K.
4/2016.(11.10.) K.
5/2016.(11.10.) K.

Kódja

Sorszáma
6/2016.(11.10.) K.
1/2016.(11.10.) M.
2/2016.(11.10.) M.
3/62016.(11.10.) M.
4/2016.(11.10.) M.
1/2016.(11.10.) Z.
2/2016.(11.10.) Z.
3/2016.(11.10.) Z.
4/2016.(11.10.) Z.
5//2016.(11.10.) Z.
6/2016.(11.10.) Z.

Kódja

Vendeletek:
Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon kívül
helyezés)

Kódja
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Készült:

Barlahida, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Kissziget,
Mikekarácsonyfa,
Zebecke
Községi
Önkormányzatok
Képviselőtestületeinek 2016.
február
10-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános együttes üléséről

Az ülés helye;

Kultúrház
Kissziget

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív alapján

Napirend előtt:
Fehér Gyuláné
levezető elnök, Kissziget község polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy Barlahida, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Kissziget,
Mikekarácsonyfa, Zebecke Községek Képviselőtestületei határozatképesek, mivel a
megválasztott képviselőtestületi tagoknak több, mint a fele jelen van - a határozatképességet
képviselőtestületenként tekintve.
Ezt követően az ülést megnyitotta.
Az együttes ülés egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó
jegyző Előterjesztés: írásban
2. Beszámoló a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
4. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
5. Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi
munkájáról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
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6. Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
7. Egyebek
Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere Kovács Attila József Kissziget községi
képviselő - testületi tagot javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

N a p i r e n d tárgyalása:
1. Rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos
feladatokról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestületek tagjai előre kézhez kapták.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt
követően Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a
határozati javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
1/2016. (11.10.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Becze József polgármester
Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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1/2016. (11.10.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Fehér Gyuláné polgármester

Hernyék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

1/2016. (11.10.) számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Bundics Tibor polgármester
Iklódbördőce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (11.10.) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

Barlahida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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1/2016. (11.10.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előtelj esztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Hári Barnabás polgármester

Mikekarácsonyfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
1/2016. (11.10.) számú határozat
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Szabó Józsefhé polgármester

Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
1/2016. (11.10.1 számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Varga Imre polgármester

2. Beszámoló a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról Előadó;
Kováosné Horváth Anikó iegVZŐ
A beszámolóról készült írásos előterjesztést a képviselőtestületek tagjai előre kézhez kapták.
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Böröcz Roland, Kissziget község önkormányzatának képviselőtestületi tagja az ülésterembe
megérkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt
követően Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a
határozati javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/2016. (11.10.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint e l f o g a d j a é s t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Becze József polgármester
Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/2016. (11.10.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint e l f o g a d j a é s t u d o m á s u l veszi.
Felelős: Fehér Gyuláné polgármester
Hernyék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/2016. (11.10.1 számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csömödéri
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d jaés tudomás ul veszi.
Felelős: Bundics Tibor polgármester
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Iklódbördőce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (11.10.) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s ü l veszi.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester
Barlahida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/2016. (II. 10.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csömödéri
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s u l veszi.
Felelős: Hári Barnabás polgármester
Mikékorácsonyfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

2/2016. (11.10.1 számú határozat
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s
t u d o m á s u l veszi.
Felelős: Szabó Józsefné polgármester

Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/2016. (11.10.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csömödéri
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a é s t u d o m á
s ü l veszi.
Felelős:

Varga Imre polgármester
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3. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt
követően Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a
határozati javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (11.10.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás:
munkaadói járulék:
dologi kiadások:

24.074 ezerFt
6.699 ezerFt
6.282 ezer Ft

összegben kerül megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (11.10.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
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állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás:
24.074 ezer Ft
munkaadói járulék: 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Hernyók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (11.10.) számú határozat
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás: 24.074 ezer Ft
munkaadói járulék: 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Iklódbördőce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5/2016. (11.10.) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
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állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás: 24.074 ezer Ft
munkaadói járulék: 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Barlahida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016.(11.10.1 számú határozat
Hernyók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás: 24.074 ezer Ft
munkaadói járulék: 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Mikekarácsonyfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen" szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
3/2016. (11.10.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
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2015. évi teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás: 24.074 ezer Ft
munkaadói járulék : 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (11.10.1 számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi teljesített költségvetésének
bevételi főösszegét 38.025 ezer Ft
kiadási főösszegét 37.141 ezer Ft
állapítja meg.
A kiadásokból:
személyi juttatás: 24.074 ezer Ft
munkaadói járulék: 6.699 ezer Ft
dologi kiadások:
6.282 ezer Ft
összegben került megállapításra.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
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4. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtesti tagok előre kézhez kapták az előterjesztés ezen
jegyzőkönyvhöz csatolva.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt követően
Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a határozati
javaslatot, majd képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

4/2016. (11.10.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás:
munkaadót terh.jár:
dologi kiadás:

24.509 ezer Ft
6.814 ezer Ft
6.842 ezer Ft.

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (11.10.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
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Ebből:
személyi juttatás:
24.509 ezer Ft
munkaadót terh.j ár: 6.814 ezer Ft
dologi kiadás:
6.842 ezer Ft.
Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Hernyék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (II. 10.1 számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás :
munkaadót terh.jár:
dologi kiadás:

24.509 ezer Ft
6.814 ezer Ft
6.842 ezer Ft.

Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Iklódbördőce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4
az
alábbi határozatot hozta:

„ igen ” szavazattal

6/2016 (11 10 ) á ú h á
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás:

24.509 ezer Ft
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munkaadót terh.jár: 6.814 ezer Ft
dologi kiadás:
6.842 ezer Ft.
Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Barlahida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (11.10.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi j uttatás: 24.509 ezer Ft
munkaadót terh.jár: 6.814 ezer Ft
dologi kiadás:
6.842 ezer Ft.
Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Mike karácsonyfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
4/2016. (11.10.) számú határozat

Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete a Csömödéri Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből
személyi juttatás:
24.509 ezer Ft
munkaadót terh.jár: 6.814 ezer Ft
dologi kiadás:
6.842 ezer Ft.
Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
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Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (11.10.1 számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
38.165 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás: 24.509 ezer Ft
munkaadót terh.jár: 6.814 ezer Ft
dologi kiadás:
6.842 ezer Ft.
Felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

5. Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi
munkájáról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt
követően Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a
határozati javaslatot, majd a védőnői szolgálatot fenntartó Csömödér, Iklódbördőce, Kissziget,
Zebecke községek vonatkozásában képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5/2016. (11.10.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnői
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló b e s z á m o l ó t az
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.
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Iklódbördöce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
7/2016. (11.10.1 számú határozat
Iklódbördöce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnői
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló b e s z á m o l ó t az
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.
Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „igen" szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5/2016. (11.10.1 számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnői
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló b e s z á m o l ó t az
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.
Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5/2016. (11.10.1 számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnői
szolgálat 2015. évi munkájáról szóló b e s z á m o l ó t az
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.
6. Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestületi tagok előre kézhez kapták, az írásos előterjesztés
csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, ezt követően
Fehér Gyuláné Kissziget község polgármestere, levezető elnök ismertette a határozati
javaslatot, majd a védőnői szolgálatot fenntartó Csömödér, Iklódbördöce, Kissziget, Zebecke
községek vonatkozásában képviselőtestületenként feltette szavazásra azt.
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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6/2016. (11.10.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödér székhelyű védőnői szolgálat 2016. évi bevételi és
kiadási főösszegét 3.308 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás:
2.278 ezer Ft
munkaadókat terh.jár.: 605 ezer Ft
dologi kiadás:
425 ezer Ft.
Utasítják a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

lklódbördőce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
8/2016. (11.10.1 számú határozat
lklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödér székhelyű védőnői szolgálat 2016. évi bevételi és
kiadási főösszegét 3.308 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
2.278 ezer Ft
személyi juttatás:
munkaadókat terh.j ár.: 605 ezer Ft
425 ezer Ft.
dologi kiadás:
Utasítják a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Zebecke Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 „ igen ” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
6/2016. (11.10.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csömödér székhelyű
védőnői szolgálat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 3.308 ezer Ftban állapítja meg.
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Ebből:
személyi juttatás:
2.278 ezer Ft
munkaadókat terh.jár.: 605 ezer Ft
dologi kiadás:
425 ezerFt.
Utasítják a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kissziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

6/2016. (11.10.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Csömödér székhelyű védőnői szolgálat 2016. évi bevételi és
kiadási főösszegét 3.308 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
személyi juttatás:
2.278 ezer Ft
munkaadókat terh.jár.: 605 ezer Ft
dologi kiadás:
425 ezer Ft.
Utasítják a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

7. / Egyebek
A napirend keretében a jelenlévők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Az együttes ülésen több hozzászólás, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, n
Fehér Gyuláné levezető, elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 18,50
órakor bezárta.

JELENLÉTI ÍV
Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce,
Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke
községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek

tartandó együttes ülésére
Aláírás:

Név

Barlahida:
Hári Barnabás Rezes István
Blaskovics Barnabás
Pálfi László
Bedő Zsolt

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

x
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Csömödér:
Becze József
Csondor Edit
Tomposné Gyuricza Judit
Brenner Attila
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Qp.k Gfc>.t(?£C<éé .............
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Hernyék:
Bundics Tibor
Nagy László
Hajóka Lászlóné
Fitos Szilvia
Fodróczi Ernő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Iklódbördőce:
Sabján Krisztián
Kulman Ferencné
Kárpáti Judit
Császár Sándor
Szokoli István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
t

Mikekarácsonyfa:
Szabó Józsefné
Horváth Anikó
Varga Zoltánné
Makker Ferencné
Igazi László
Kis sziget:
Fehér Gyuláné
Kovács Attila József
Farkas József
Czupi József
Böröcz Roland

Z eb eck e:
Varga Imre
Varga Miklós
Fülöpné Tóth Erzsébet

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Barlahida,
Csömödér,
Hernyók,
Iklódbördőce,
Kissziget,Mikekarácsonyfa,
Zebecke községek P o l g á r m e s t e r e i

MEGHÍVÓ

Értesítjük, hogy a Barlahida, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Kissziget,
Mikekarácsonyfa, Zebecke Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei következő
együttes ülésüket 2016. február 10-én (szerda) 18,00 órakor tartják, melyre tisztelettel
meghívjuk.
Az ülés helye:

Kultúrház
Kissziget

Napirend:
1. Rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2. Beszámoló a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
3. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4. A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
5. Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi
munkájáról Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének
elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Barlahida község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről -

Település:
Barlahida
Lopás
Csalás
Szerzői vagy ipari jo_g megsértése
Garázdaság
Testi sértés
Hamis pénz kiadása
falt látás
Egyéb bcs.

2015
5
3
-

2

A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő
eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekébenmég mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte
kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül
nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
«*
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben közúti közlekedési
baleset nem történt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli - illetve ittas
vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra
is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a
lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás
nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.

Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is
visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó
bűnelkövetők, illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri
jelenlétünket, amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás

1. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések,
szakmai célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen
kiemelt figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Novai Kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 10 településen látja
el feladatát. Németh Zoltán r. törzszászlós úr Nova, Barlahida, Mikekarácsonyfa, Szilvágy,
Pusztaapáti községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében
a Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel
előzzék meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők
kézre kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Novai Kmb.
körzet másik körzeti megbízottja, Ábrahám Balázs r.ftörm. is visszatérően teljesít szolgálatot
Barlahida községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott
végre a községekben, a központi elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.

\

fokozott rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk. Hatékonyabb propaganda
tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az időskorúak sérelmére
elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén segítséget és
támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti megbízottak
a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében a 65
év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak az értékeik
megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.
tisztelettel:

/

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ
Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Csömödér község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
Csömödér község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a
Rendőrségről - 8. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r. főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyók, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében
a Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel
előzzék meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők
kézre kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái kmb. körzet
másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Iklódbördőce
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelési! feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Csömödér
Lopás
Csalás
Szerzői vattv
Garázdaság
Testi sértés
Hamis pénzkiadása
Zaklatás
Egyéb bei.

2015
16
6
-
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő
eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekébenmég mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte
kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül
nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben 1 baleset történt
amely, könnyű sérüléssel járt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély
nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
továbbra is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt
időszakban a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a
rendezvények rendbontás nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is
visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó
bűnelkövetők, illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri
jelenlétünket, amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás
fokozott rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk.

\
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Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén
segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti
megbízottak a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése
érdekében a 65 év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak
az értékeik megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.
tisztelettel:

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Hernyék község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
i község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről 8. §. IÁI bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.

KIM ek

A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések,
szakmai célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen
kiemelt figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái Kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r. főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyék, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében
a Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel
előzzék meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők
kézre kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái Kmb.
körzet másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Hernyék
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Hernyék
Lopás
Csalás
Szerzőűaagy ipar&og megsértése
Garázdáiig
Testi séilii
Hamis pénz Kiadása
Zaklatái
Egyéb bei.
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő
eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekébenmég mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte
kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül
nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben 2 baleset történt
ezek közül mindkettő egy anyagi kárral zárult, személyi sérülés nem történt.
A súlykorlátozást be nem tartók kiszűrése miatt több esetben is ellenőrzést végeztünk - amely kevés
eredményt hozott.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély
nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra
is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a
lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás
nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
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Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is
visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó
bűnelkövetők, illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri
jelenlétünket, amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24órás fokozott rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk. Hatékonyabb propaganda
tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az időskorúak sérelmére
elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén segítséget és
támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti megbízottak
a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében a 65
év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak az értékeik
megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.
tisztelettel:

LENTI RENDORKAPITANYSAG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Iklódbördőce község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről 8. §. 14/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r.főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyék, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a
Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék
meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők kézre
kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái kmb. körzet
másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Iklódbördőce
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Iklódbördflce
Lopás
Csalás
Szerzői vagy iparijog mogiértése
Garázdaság
Testi sértés
Hamis pénzkiadása
Zaklatás
Egyéb bcs.

2015
19
9
-

2
3
-
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő
eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekébenmég mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte
kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül
nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben 3 baleset történt
ezek közül egy anyagi káros esemény volt kettő pedig könnyű sérüléssel járt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély
nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra
is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a
lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás
nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is visszatérően
ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó bűnelkövetők,
illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket,
amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás fokozott
rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk.

\

Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén
segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti
megbízottak a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése
érdekében a 65 év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak
az értékeik megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.
Lenti, 2016. február 01.
Tisztelettel:

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Kissziget község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
l/íiS>C<?eiközség képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről 8. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái Kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r. főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyék, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a
Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék
meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők kézre
kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái Kmb. körzet
másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Kissziget
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelésü feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylőnk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Kissziget
Lopás
Csalás
Szerzői vagy iparijog megsértése
Garázdaság
Testi sértés
Hamis pénzkiadása
Zaklatás
Egyéb bei.

2015
8
3
-
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1
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási
bírsággal sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent
előkészítő eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése
érdekében- még mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során
szinte kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken
felül nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben közúti közlekedési
baleset nem történt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély
nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése.
Közbiztonsá£ helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
továbbra is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt
időszakban a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a
rendezvények rendbontás nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is
visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó
bűnelkövetők, illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri
jelenlétünket, amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás
fokozott rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk.

Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén
segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti
megbízottak a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése
érdekében a 65 év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak
az értékeik megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Mikekarácsonyfa község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.
alezredes
k i

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a
Rendőrségről - 8. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r. főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyék, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a
Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék
meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítési végezzenek az elkövetők kézre
kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái kmb. körzet
másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Iklódbördőce
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelésü feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Mikekarácsonyfa
Lopás
Csalás
Szerzői vagy iparijoe rd^riHse
Garázdaság
Testi sértés
Hamis pénz kiadása
Zaklatás
Egyéb bcs.
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is
folyamatos próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő
eljárás lefolytátása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekébenmég mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte
kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható,
kb. 40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül
nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben közúti közlekedési
baleset nem történt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli - illetve ittas
vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra
is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a
lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás
nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is visszatérően
ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó bűnelkövetők,
illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket,
amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás fokozott
rendőri jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk.
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Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén
segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti
megbízottak a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése
érdekében a 65 év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak
az értékeik megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.
tisztelettel:

rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 20020/3561/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Zebecke község közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2015.

készítette:
dr.Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
^S^tfhcivközség képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről 8. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.
A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2015. évre jóváhagyott feladattervében
rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően
eredményesen hajtotta végre.
A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény
minimum mérőszámainak megállapítására. 2015. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési
balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel
szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A
regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett
be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti
Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen
nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében
hajtottuk végre.
A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái Kmb.
körzetben. A körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el
feladatát. Bundics Nándor r. főtörzsőrmester úr Iklódbördőce, Csömödér, Hernyék, Kissziget,
Zebecke községek területének közbiztonságáért felelős.
Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a
Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék
meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők kézre
kerítése végett.
Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő
reagálásunk gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái Kmb. körzet
másik körzeti megbízottja, Kiss Róbert r.ftzls. is visszatérően teljesít szolgálatot Zebecke
községben. A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a
községekben, a központi elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti
rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására.
Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.
A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a
kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások,
rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények,
fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:
2015.01.01-2015.12.31.
Település:
Zebecke
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A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2015-ben is folyamatos
próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal sújtandó
szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő eljárás
lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekében- még
mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte kisebbfajta
nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.
Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett
feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.
A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható, kb.
40 % körüli. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül nem
veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.
Közlekedési helyzet:
A községben nagyon magas az átmenő forgalom, de ennek ellenére 2015. évben közúti közlekedési
baleset nem történt.
A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül
közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély
nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése.
Közbiztonság helyzete:
A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra
is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a
lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás
nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.
Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is visszatérően
ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó bűnelkövetők,
illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket,
amely érdekében a már bevezetésre került 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás fokozott rendőri
jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk.
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Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén
segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. A körzeti
megbízottak a településeiken az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése
érdekében a 65 év feletti idős embereket személyesen is felkeresték és részükre tájékoztatást adtak
az értékeik megóvása érdekében.
Összegezve az eddig elmondottakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az
értékelt időszakban - 2015 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint
munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2016. február 01.
tisztelettel:

Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget,
Mikekarácsonyfa, Zebecke Községek J e g y z ő j e
8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Telefon/Fax: 92/378-033, 92/378-044 E-mail: csomoderkorjegyzo@kelekabel.hu

Előterjesztés
a Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Barlahida, Mikekarácsonyfa
Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2016. február 10-én tartandó
lé é
Tárgy:

Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2015. évi munkájáról

Tisztelt Képviselőtestületek!
A jegyzőnek beszámolási kötelezettsége van a képviselőtestületek felé a közös hivatal
működéséről a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81 .§ (3) bekezdésének f) pontja alapján.
A közös önkormányzati hivatal 2013. február 1-jén jött létre - a korábbbi körjegyzőséget
alkotó Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget és Zebecke községekhez csatlakozva
Barlahida és Mikekarácsonyfa községek.
A hivatal ezen települések állampolgárainak ügyeit intézte, segítette a polgármesterek,
képviselőtestületek munkáját, jogszabályoknak megfelelő működését.
2015. évben a közös hivatalban 4393 db ügyirat került iktatásra. Pénzügyek területén 1124 db
ügyirat keletkezett, szociális igazgatásban 566 db, míg a gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatás területén 233 db ügyiratot iktattunk. Jelentős még az ügyiratok száma az
önkormányzati és általános igazgatás területén - 1149 db -, valamint az önkormányzati,
igazságügyi és rendészeti igazgatási ügyek területén - 835 db.
A közös hivatal 7 fő köztisztviselővel, 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozóval működött. A köztisztviselők közül 1 fő a jegyző, 1 fő dolgozott az igazgatási
munkaterületen, s 5 fő a pénzügyi területen - ebből 1 fő az adóügyi igazgatásban.
A pénzügyi munkaterületről 2014. decemberében 1 fő kérte nyugdíjazását, helyette 2015.
január 1. napjától új kollega került felvételre.
Hivatalunkban került továbbra is elhelyezésre a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
munkatársa, irodája felszerelését, a működéséhez szükséges dologi kiadásokat /telefon, papír,
írógép, írószer, fénymásolási lehetőség/ biztosítottuk.
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Az önkormányzatok a jogszabályban előírt 6 ülést megtartották, sőt az a jellemző, hogy
átlagban havonta üléseztek. Ennek oka, hogy a képviselőtestületek hatáskört csak szociális
ügyek esetében adtak át a polgármestereknek, így a pályázatok beadásához, támogatások
nyújtásához minden esetben képviselőtestületi döntések szükségeltettek.
A közmeghallgatások megtartásra kerültek.
Az ülések előkészítését minden esetben a hivatal végezte.
Ugyancsak a hivatal feladata az ülésről készült jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a
törvényességi ellenőrzésre jogkörrel rendelkező szervhez.
Az önkormányzatokra jellemző, hogy egyre több határozatot hoznak, s rendeletet alkotnak. A
rendeletek, határozatok száma az elmúlt évben községenként az alábbiak szerint alakult:
rendelet

Csömödér
Hemyék

határozat

ülések száma

10
7

57
35

12
10

50

Kissziget
Zebecke

10
8
9

12
11
13

Barlahida

11

Mikekarácsonyfa

10

42
41

Iklódbördőce

41
45

14
12

A pénzügyi csoport részéről kiemelt hangsúlyt kellett fektetni a költségvetések,
zárszámadások határidőre történő elkészítésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015. évben is
több önkormányzat igényelt rendkívüli támogatást.
Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások
terén jelentős hangsúlyeltolás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles
elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó
támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai
jelentősen lecsökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok
az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget
nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az
önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorul polgáraik meghatározásában és
részükre a támogatás megállapításában.
Az önkormányzatok szociális ellátásokról szóló rendeleteiket határidőre megalkották.
A munkanélküliség enyhítése, a munkájukat elvesztett embereknek a munka világába történő
visszavezetése érdekében valamennyi önkormányzat részt vett a közfoglalkoztatásban Csömödér, Iklódbördőce, Mikekarácsonyfa településeken START mintaprogram valósult meg.
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2015. évben a közös hivatal illetékességi területén a MÁK folyamatos ellenőrzés keretében
vizsgálta az állami támogatások felhasználását, az elszámolást.
Az önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában a belső ellenőrzés folyamatos volt, az
éves ütemtervnek megfelelően.
A Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. december 31. napjával megszűnt, az
önkormányzatok az étkeztetést, házi segítségnyújtást Lovászi székhelyű társuláshoz történő
csatlakozással oldották s oldják meg.
A hivatalban az ügyirat-kezelési feladatok ellátása tanúsított szoftverrel történik.
Illetékességi területünkön továbbra is két roma nemzetiségi önkormányzat működik Csömödéren és Iklódbördőcén. Jogi-adminisztrációs feladataikat a közös önkormányzati
hivatal látja el.
Az önkormányzatok a községek fejlesztését igyekeztek pályázati pénzeszközök bevonásával
megvalósítani. A pályázatok kidolgozásában, megvalósításában a hivatal minden esetben részt
vett.
Az ügyfelek fogadása a kihirdetett ügyfélfogadási időben folyamatosan történt, természetesen
ha halasztást nem tűrő ügyben kerestek fel bennünket, azon kívül is.
Folyamatos volt a köztisztviselők továbbképzése.
A hivatalban valamennyi dolgozó munkakörére képesített.
Törekszünk arra, hogy a munka végzéséhez korszerű eszközök álljanak rendelkezésünkre.
Jelenleg minden dolgozó önálló számítógéppel rendelkezik, ezek folyamatos karbantartására,
szervízelésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
Összességében úgy ítélem meg, hogy a Hivatal a vele szemben támasztott követelményeknek
megfelelt, annak ellenére, hogy az elmúlt év meglehetősen nehéz volt. Folyamatosan arra
törekedtünk, hogy feladatainkat maradéktalanul végre tudjuk hajtani, az önkormányzatok,
polgármesterek munkáját megfelelően segítsük.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a közös hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolómat
elfogadni szíveskedjenek.

Csömödér, 2016. január 31.

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítése
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
8957 CSÖMÖDÉR, RÁKÓCZI U. 47.
TEL: 92/778-505 06 30 3321619

2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ
Az év folyamán nyilvántartott várandósok száma: 16
Veszélyeztetett: 9
Szociális ok miatt: 7 Egészségügyi
ok miatt: 1 Egészségügyi és
szociális ok miatt: 1
Az év folyamán újonnan nyilvántartásba vett várandósok: 10
2015. 12. 31.-én nyilvántartott várandósok száma: 4
Veszélyeztetett: 1
Szociális ok miatt: 1 Egészségügyi
ok miatt: 0 Szociális és
egészségügyi ok miatt: 0
2015-ben születések száma: 13
2015. 12. 31. -én nyilvántartott csecsemő: 10
Veszélyeztetett: 5
Szociális ok miatt: 5 Egészségügyi
ok miatt: 0 Egészségügyi és
szociális ok miatt: 0
2015.12. 31.-én nyilvántartott kisdedek/11 hó-35 hó/ száma: 16
Veszélyeztetett: 4
Szociális ok miatt: 4 Egészségügyi
ok miatt: 0 Egészségügyi és
szociális ok miatt: 0

2015.12. 31.-én nyilvántartott kisgyermekek/36 hó-7 év/ száma: 35
Veszélyeztetett: 16
Szociális ok miatt: 14 Egészségügyi
ok miatt: 2 Egészségügyi és szociális ok
miatt: 0 2015-ben a családlátogatások
száma: 704 2015-ben szaklátogatások
száma:

841

Védőnői ellátást nem igénylő család nem volt.
A körzetben nagy százalékban él kisebbség, így sok a szociális okból veszélyeztetett
gondozott. A születésszám kicsit emelkedett, de sajnos volt elköltözés is.
A várandós és gyermekgondozás során heti 2 alkalommal önálló védőnői tanácsadást
/várandós védőnői, ill. csecsemők, kisdedek, kisgyermekek részére/, és védőnői fogadóórát
tartok heti háromszor, de igény szerint is.
Csecsemő tanácsadást a háziorvossal hetente tartunk, várandósok részére tanácsadás egy
alkalommal van Lentiben /centrális terhes tanácsadás/. Mozgó szakorvosi tanácsadás tíz
alkalommal volt Dr. Péró Márta gyermekorvossal.
A családlátogatások gyakoriságát a 49/2004. rendelet alapján végzem, illetve a fokozott
gondozást igénylőknél szükség szerint, akár hetente is.
Iskola egészségügyi tevékenységet nem végzek, mivel 2011/12 tanévtől megszűnt az oktatás
Csömödérben.
Az óvoda létszáma 30 fő. Az egészségnevelés folyamatos az óvodában. Részt vettem szülői
értekezleten is, ahol a szülők a fertőző betegségekről, ill. a védőnő feladatairól az óvodában,
kaptak tájékoztatást.
Tisztasági vizsgálat rendszeresen megtörtént az oktatási intézményben, fejtetvességet csak egy
alkalommal tapasztaltam.
A védőnői munka során többféle rendezvény szervezésének és lebonyolításának résztvevője
voltam. Ebben volt egészségnevelés és más jellegű program is.
Az év során kétszer tartottam babamasszázs tanfolyamot. Folytatódtak heti rendszerességgel a
„Babamóka” foglalkozások. Itt a kisdedek és szüleik együtt játszanak, mondókáznak,
énekelnek, táncolnak, mozognak. Horváth Brigitta családgondozó segítette néhányszor a
babamókát, mert a hegedűjével és népzenei műveltségével élvezetesebbé tette a közös játékot.

Az óvodába is bemehettünk néhányszor a „babamókás” csoporttal, és részt vettünk
programokon /táncház, agyagozás/.
Húsvéti játszóházat szerveztünk a tavaszi szünetben.
Baba-mama börzét indítottunk el, ami őszre már kibővült egy mini bolhapiacra.
A csömödéri gyermeknap lebonyolításában aktívan részt vettem. A családok igénybe vehettek
pl. egészségügyi szűrővizsgálatokat, tanulhattak újraélesztést, táncházban és floorball
mérkőzéseken mozoghattak egy jót.
Kisszigeten is hasonló rendezvény zajlott, Családi nap címmel, amelyen a romák is szép
számmal részt vettek.
Őszi szünetben szerveztünk kézműves foglalkozást.
Iklódbördőcén előadást tartottam az emlő- és méhnyak rákról a falu női lakosainak.
A karácsonyt megelőzően Csömödérben, Iklódbördőcén, Kisszigeten kézműves foglalkozást,
valamint mézeskalácssütést szerveztünk.
A Védőnői Szolgálat centenáriumi ünnepségét Lentiben valósítottuk meg, ahová a
társszakmák képviselőit, önkormányzatokat hívtunk meg. Csömödérből jelen volt az
ünnepségen a polgármester és a háziorvos az asszisztensekkel.
A megyei ünnepségen is részt vettem Zalaegerszegen.
A 2015. évben elkezdődött a méhnyak szűrő program. A meghívott hölgyek jó részét sikerült
valamilyen úton megkeresni, de a szűrést csak 20 fő kérte. Ebben az évben is folytatódik a
program, remélem egyre jobb eredményekkel!
Szinte folyamatos a ruha és játékosztás a rászoruló családok részére, segítem őket hivatalos
ügyeik elintézésében, a családgondozóval együtt.
Továbbképzéseken részt vettem.
A tanácsadó felszereltsége változott, digitális személymérleget, magasságmérőt, nyomtatót és
új mobiltelefont szereztünk be.
Nagyon jó az együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, több rendezvényt a
családgondozóval szerveztünk meg. A szervezésekben a helyi könyvtár dolgozója is részt vett.
Az Önkormányzattal, az óvoda pedagógusaival és a háziorvosi szolgálattal jó a kapcsolatom.
Szeretnék köszönetét mondani a Körjegyzőségnek, hogy a védőnői munkám során mindig
számíthattam a támogatásukra!

Csömödér, 2016-01-21

Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetés tervezete
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