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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. december 11-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén 17.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely– képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
Dr. Kovács Kornél - jegyző 

Lakosság részéről: 1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 
A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja, melyet 7 igen egyhangú szavazattal 

fogadott el.  
 

1.Napirend 
Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: 2012. november 26-án hozott határozat alapján kértem Jászágó és Pusztamonostor 
Önkormányzatát, hogy minél előbb hozzanak döntést a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
kapcsolatosan. Jászágón olyan határozat született, hogy tovább vizsgálják a kérdést, és kérték 
Jászárokszállás ajánlatát. Pusztamonostor Önkormányzata úgy döntött, hogy Jászágóval nem kívánnak 
közös önkormányzati hivatalt létrehozni, további tárgyalásokat kezdeményeztek Jászboldogháza és 
Jászfényszaru önkormányzataival. Azóta volt egy közös megbeszélésünk, ahol további egyeztetések 
történtek. Pusztamonostor egyre inkább Jászfényszaru önkormányzatával szeretne közös hivatalt 
létrehozni. Ezek után Jásztelek Önkormányzata keresett meg, mert Jászfelsőszentgyörgy 
Önkormányzatával nem történt megállapodás, mert mindkét település gesztor szeretett volna lenni. 
Azzal az ajánlattal kerestek meg, hogy szeretnének Jászboldogháza településsel közös önkormányzati 
hivatalt létrehozni, amennyiben lehetnek Ők a székhely település. Az akkori létszámadatokkal 
számolva a két településre a jogszabály tervezet alapján 12,5 fő volt az elismert hivatali létszám. 
Akkor abban maradtunk, hogy a mai napra mindkét településen Képviselőtestületi ülést tartunk. 1 fő 
jegyző látná el a feladatot mindkét településen. Így sem látszik könnyűnek a feladatok összehangolása. 
December 7-én, pénteken Matolcsi miniszter úr beterjesztette Tállai András úr javaslatát, mely alapján 
a kis településeken csökkentik a hivatali létszámot, és új számadatokat terjesztettek az Országgyűlés 
elé tárgyalásra. Ez alapján Jásztelek és Jászboldogháza 8,5 fő hivatali létszámot kap. Amennyiben így 
kerül elfogadásra, akkor azt eredményezi, hogy minden ügyintézőnek két települést kell ellátni. Akár 
melyik településhez is csatlakozunk, a hivatali létszám nem lesz több. Minél nagyobb településsel – 
akár várossal - hozzuk létre a közös önkormányzati hivatalt, annál rosszabb eredményre számolhatunk, 
és nem biztos, hogy helyben történik majd a munkavégzés. Jászberényhez való csatlakozás esetén csak 
kihelyezett ügyintézői fogadóórák lennének. Mindenképpen ez 2013. január 1-től létszám leépítéssel 
fog majd járni. Ha a mai napon döntés születik, akkor a jövő hétre ki kell dolgozni a megállapodás 
tervezetet, és annak elfogadása esetén 2013. január 1-től felállhat a közös önkormányzati hivatal. A 
hivatal létszámát a Képviselőtestület határozza meg, majd a jegyző feladata lesz a hivatal felállítása. 
Sor kerülhet áthelyezésekre, vagy elbocsátásokra, és ennek pénzügyi vonzata is lesz. Amennyiben 3 
település, Jászboldogháza, Jásztelek és Jászfelsőszentgyörgy hozná létre a közös hivatalt, akkor sem 
lenne rosszabb arányaiban, de nem is lenne jobb a létszámkeret, összesen 13,13 fő. Ha települések 
között kell mozognia az ügyintézőnek, akkor a távolság már sokat számítana. Ezt a költséget az 
önkormányzatnak kell kifizetni. Jászágó településen ezzel kapcsolatban ma 17,00 órakor lakossági 
fórumot tartanak, amelyre meghívtak, és meghívták még Pusztamonostor és Jászárokszállás 
polgármestereit.  
Dr. Pap Béla: Ha Jászboldogháza nem lesz gesztor, akkor soha sem leszünk önálló település. A 
lakosság azt mondja, hogy beleegyeztünk az ivóvíz elvitelébe is, most ebben is magunktól 
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beleegyezünk. Hol van itt a vidékfejlesztés és a kistelepülések megőrzése, ha mindenbe beleegyezünk, 
és magunktól végrehajtjuk. Várjuk meg azt, amíg bennünket csatolnak valahová. Elveszik a 2000 fő 
alatti településektől az önállóságot. Nem értek vele egyet, és nem szavazom meg. Kezdeményezem, 
hogy tartsunk lakossági fórumot a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan. Hívjuk 
meg Pócs János Országgyűlési Képviselőt is a fórumra. 
Szűcs Lajos: Eljöhet még az is, de most nem közös önkormányzatokról tárgyalunk. A törvény 
megalkotásra került, nincs más választásunk, mint végrehajtani. Még mindig jobb, ha mi döntünk a 
csatlakozásról, mint ha majd bennünket csatolnak, valószínű Jászberényhez.  
Darók Sándor: Egyet értek a Képviselő úr véleményével. A lakosságot kell képviselnem, nem értik 
meg, hogy miért egyeztünk bele. A lakossági fórum összehívásával egyet értek. Kérjük meg az 
Országgyűlési Képviselő urat, hogy tájékoztassa a lakosságot.  
Kobela Margit: Jó megoldást nincs. A lehetőségek közül a legkisebb rosszat kell választanunk, mert ha 
Jászberénnyel kell közös önkormányzati hivatalt létrehoznunk, akkor az csak 0,5 fő hivatali dolgozót 
jelent nekünk. 
Joó-Kovács Balázs: A Jászberény Járáshoz történő csatlakozással kizártuk magunkat a környező 
települések, mint pld. Jászalsószentgyörggyel történő csatlakozási lehetőségtől. Most Jásztelekkel való 
együttműködést látom a legjobb lehetőségnek. A határozati javaslattal kapcsolatban van észrevételem, 
hogy vegyük ki a „kizárólagosan” szót. Az esélyt ne vegyük el.  
Gerhát Károly: Lehet, hogy most egy ideig adnak a kistelepüléseknek választási lehetőséget, de egy 
idő után, l-2 év múlva úgy látom, hogy teljesen magunkra maradunk, és az irányítást teljesen elviszik 
helyből. A kicsik mindig lépéskényszerben maradnak. Egyetértek a Képviselők véleményével.  
dr. Kovács Kornél: Az idő rövidsége miatt minél előbb el kell, hogy határozza magát a 
képviselőtestület, mert az a legrosszabb megoldás, ha Jászberény Várossal kell a közös önkormányzati 
hivatalt létrehozni.   
Szűcs Lajos: A törvény a hivatal létszámát határozza meg. Ha Jászalsószentgyörggyel társultunk 
volna, akkor is ugyanezekkel a számokkal kellene számolnunk. Javaslom, hogy Jásztelek Községi 
Önkormányzatával hozzunk létre közös önkormányzati hivatalt, mert nem mindegy, hogy marad itt 
helyben ügyintézés, vagy sem. Még mindig ezt látom a lehetőségek közül a legjobb döntésnek.  
 

A Képviselőtestület 5 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Jásztelek Községi Önkormányzattal 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megerősíti szándékát arra vonatkozóan, 
hogy Jásztelek Községi Önkormányzattal közös önkormányzati hivatalt hozzon létre 2013. január 1-
jétől.  
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos részletek (költségvetés, létszám) és 
megállapodás kidolgozására és megtárgyalására meghatalmazza Szűcs Lajos polgármestert.  
 
A Képviselőtestület a visszavonja a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 89/2012.(XI. 
26.) számú Önkormányzati Határozatát. 
 
 

Határidő: 2012. március 02. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Tóth Nóra Jásztelek polgármestere 
Dr. Dinai Zoltán Jásztelek jegyzője 

 
Szűcs Lajos: Egyet értek a lakossági fórum kezdeményezésével, ezért javaslom, hogy szavazzunk.  

 
A Képviselőtestület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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101/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
Lakossági fórum megtartásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete lakossági fórum megtartásáról döntött. 
Téma: Közös önkormányzati hivatal létrehozása a 2000 fő alatti településeknek.  
 

Határidő: 2012. december 20. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Meghívott: Pócs János Országgyűlési Képviselő 

 
2.Napirend 
Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről szóló megállapodás elfogadásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Egy OM azonosítóval a Tápiógyörgyei, Jászboldogházai és a Jászalsószentgyörgyi 
iskolát átveszi a Jászapáti tankerület. Az iskola tulajdonosa marad az önkormányzat, csak az 
épületeket adjuk vagyonkezelésbe át. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.  
Dr. Kovács Kornél: A kiküldött megállapodás, még csak tervezet. Most a vagyon átadásról kell 
dönteni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől az iskola 
épületeit (kis iskola, nagy iskola, tornacsarnok, kazánház) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest, melyet a tankerületi igazgató, Orosz István képvisel. Átvevő fenntartásába kerülő 
köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes 
irányító jogokat és kötelezettségeket a Jászapáti tankerület veszi át. A könyvtár és az iskolakonyha 
marad önkormányzatnál. 
A megállapodás célja az átvételre kerülő intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása 
érdekében, a korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, 
Átvevő ingyenes használatába adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvétele, ehhez 
szükséges keretek biztosítása.  
Dr. Pap Béla: A tornacsarnok külön önálló épület. Soha nem tartozott az iskolához.  
Darók Sándor: Jászberény Járáshoz tartozunk, akkor az átvevő miért a Jászapáti tankerület? 
Szűcs Lajos: Nem külön intézmény a tornacsarnok, ki van jelölve tornaórák megtartásának helyéül. Az 
intézménytársulás székhelye Jászalsószentgyörgy. Jászalsószentgyörgy Önkormányzata Jászapáti 
Járáshoz tartozik. A törvény alapján a székhelyhez tartozó tankerület veszi át az intézménytársulást. A 
megállapodást legkésőbb 2012. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani. Javaslom a 
megállapodás tervezet elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás- átvételről 
szóló megállapodás elfogadásáról 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező, köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről szóló 
megállapodást elfogadja.  
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
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dr. Kovács Kornél – jegyző 
JNSZ Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

KIK Jászapáti Tankerület – 5130 Jászapáti 
 
3.Napirend 
Előterjesztés a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okirat módosításának elfogadásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az alapító okirat módosításáról a Társulásban résztvevő Képviselőtestületeknek a 
törvény hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül kell dönteni, azonban ezt a döntést és 
módosítást is célszerű a társulási megállapodás módosítással és az átadás-átvételi megállapodással egy 
időben elfogadni. Javaslom az intézmény Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
Alapító okirat módosításáról 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. január 1-jei hatállyal elfogadja a 
határozat mellékletét képező, a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában maradó többcélú intézmény Módosító okiratát és azt az 
alapító okirattal egységes szerkezetbe foglalja. 
 
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Sándor Erzsébet, intézmény-vezető 

Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 

Dr. Papp Antal jegyző, Tápiógyörgye 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

KIK Jászapáti Tankerület, Jászapáti 
 

 
4.Napirend 
Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: A Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban történt változások miatt szükség van az 
Oktatási Társulási Megállapodás módosítására. A társulás a tanév végéig marad ebben a formában. Az 
írásbeli előterjesztés alapján javaslom az Oktatási Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
Oktatási Társulási Megállapodás módosításáról  
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a határozat mellékletét képező 
Oktatási Társulási Megállapodás Módosítást és a korábban elfogadott megállapodással egységes 
szerkezetbe foglalja. 
 
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Sándor Erzsébet, intézmény-vezető 

Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy  
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 

Dr. Papp Antal jegyző, Tápiógyörgye 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

KIK Jászapáti Tankerület, Jászapáti 
 
5.Napirend 
Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat tűzifa támogatására pályázott, és 13 m3 mennyiséget kaptunk. Ezért 
szükségessé válik a szociális célú tűzifa támogatására rendelet alkotására. Javaslom, hogy fogadjuk el 
a rendelet tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy az egyszeri támogatás maximum mennyisége 5 mázsa 
legyen.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

13/2012. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet 
A szociális célú tűzifa támogatásról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.Napirend 
Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 
8/2012. (IV.23.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésére 
 Előadó: dr. Kovács Kornél – jegyző 
 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 
dr. Kovács Kornél: Az Alkotmánybíróság a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát 
szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről szóló, 2012. 
november 14-én hozott határozatával Alaptörvény-ellenesnek minősítette, és 2012. november 15-i 
hatállyal megsemmisítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51. § (4) bekezdését és 143. § (!) bekezdés e) pontját. Ennek alapján az önkormányzat által 
korábban alkotott rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
Szűcs Lajos: Van a rendelet helyett valami, amely alapján a jegyző el tud járni? 
Dr. Kovács Kornél: Nincs. Ahol közterület felügyelők vannak, ott tudnak intézkedést tenni. Egyéb 
helyeken a szabálysértési törvény szerint kell eljárni. 
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
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14/2012. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet 
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 8/2012. (IV.23.) 
Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7.Napirend 
Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás sem láthat el oktatási feladatokat 2013. január 1-től. Az 
iskolák átadása miatt a Jászsági Többcélú Társulásnál is szükség van a Társulási Megállapodás 
módosítására. Az oktatáshoz tartozik Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat működtetése melynek 
keretében működtettünk egy intézményt, ahol 14 fő látta el a 18 településen az óvodákban, iskolákban 
a logopédiai és pszichológiai feladatokat.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról  
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és annak alapján fogadja el. 
 
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 

 
 

Szűcs Lajos: Minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy van-e lehetősége a Jászsági Többcélú 
Társulás titkárságán dolgozókat jogfolytonosan tovább alkalmazni. Amennyiben nincs, akkor 
majdnem a teljes létszámot meg kell szüntetni, mert a társulások nem tarthatnak fenn titkárságot.  
Önkormányzatunknál nincs erre lehetőség, nem tudjuk átvenni a dolgozókat.  

 
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi létszámcsökkentési intézkedéseiről 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzat Képviselőtestülete a jelen határozattal igazolja, hogy a Jászsági 
Többcélú Társulás Titkárságánál létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
foglalkoztatására az önkormányzat polgármesteri hivatalában, továbbá költségvetési szerveinél a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeket vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körébe tartozó munkáltatóknál nincs felajánlható álláslehetőség. 
 
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
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Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
dr. Kovács Kornél – jegyző 

Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 
 
Szűcs Lajos: A Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat működtetője eddig a Jászsági Többcélú Társulás 
volt. A törvény 2013. január 1-től a fenntartói jogot nem a tankerülethez teszi, hanem a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz. A működtetést nem veszi át. A dolgozókat (14 fő) átveszi, de az 
épület, autó, stb. rezsi fenntartást nem veszi át. Ezért minden települési önkormányzatnak, aki ebben 
eddig részt vett meg kell tárgyalnia, hogy vállalkozunk –e a működtetésben való részvételt, és fizetjük-
e a hozzájárulást (rezsit). Amennyiben nem vállaljuk, akkor a törvény úgy szól, hogy a székhely 
település önkormányzatának kell működtetni. Jászberény Város Önkormányzata nem akarja elfogadni 
az intézmény működtetését.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat 2013. évi működéséről 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az önkormányzat a 
Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat 2013. évi működtetésében önerőből nem kíván részt venni.  
 

Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 

 
 
Szűcs Lajos: December 21-én, pénteken kerül megtartásra az iskolai étkezőben a karácsonyi vacsora, 
amelyre meghívásra kerülnek a dolgozók, a nyugdíjasok, valamint szeretettel várjuk a tisztelt 
képviselőket is. A pedagógusok és a vízmű dolgozói jövő évtől nem tartoznak az önkormányzat 
alkalmazásához. Ezért javaslom, hogy az önkormányzat és az intézményeiben – óvodai, iskolai – 
dolgozók december hónapban karácsonyra egyszeri 10.000,- Ft-os cafeteria juttatást kapjanak.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
Egyszeri cafeteria juttatásról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött abban, hogy 2012. december 
hónapban az Önkormányzat dolgozói, és az intézményeiben dolgozók (óvoda, iskola), összesen 42 fő 
egyszeri 10.000,- Ft/fő, mindösszesen 420.000,- Ft. összegben cafeteria juttatásban részesüljön a 2012. 
évi költségvetés terhére.   
 
 

Határidő: 2012. december 21. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 

 
Szűcs Lajos: Nyilatkoznia kell a Képviselőtestületnek, hogy a hitel tartozás megfizetéséhez igénybe 
kívánjuk –e venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást. Javaslom, hogy 
a határozat – tervezetet fogadjuk el. 
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
109/2012.(XII. 11.) Önkormányzati Határozat 
A 2012. évi adósságkonszolidációról 
 
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az 
állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről 
kiállított nyilatkozatot aláírja 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre (2012. december 17-ig) szolgáltassa a szükséges 
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, 
egyéb dokumentumokat, 
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, 
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 
5. A képviselő-testület nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, 
ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, 
vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 
Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, 
információkat, megismerje és kezelje.  
 

Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
 
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Kovács Kornél) 
          polgármester       jegyző 


