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A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

94/20 l4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A polgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl
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100/20 14.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

101/20 l4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Joó-Kovács Balázs alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

102/20 14.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla — alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

12/2014.(X.28.) Önkormányzati Rendelet
A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/20 14. (11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2014.(X.2&) Önkormányzati Rendelet
A települési képviselők tiszteletdíjáról

103/201 4.(X,27.) Képviselőtestületi Határozat
Helyi Civil szervezetek támogatásáról

104/20 l4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsában az önkormányzatot képviselő személyről

105/20 l4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal lélrehozásával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálatáról

106/20 l4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogházai Településfejlesztő Kit. működésének felülvizsgálatáról

107/20 l4.(X. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Lantos István kérelméről
Készült: 1 példányban
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. JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 27.-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

A lakosság részéről: 15 fő

Azután a legidősebb települési képviselő Joó-Kovács Balázs, mint korelnök vezeti az ülést. Köszönti
a jelenlévőket, és kéri, hogy mindenki álljon fel.

Az alakuló ülés a Himnusszal kezdődött, majd ezt követően az Általános Iskola 8. osztályos diákja
Szőrös Boglárka, Pósa Lajos „Magyar vagyok” című versét mondta el.

Joó-Kovács Balázs: Felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és egy perc néma felállással
tisztelegjünk Darók Sándor elhunyt, volt Képviselő emlékére.

Köszönöm szépen. Az ülést ünnepélyesen megnyitom.

Megállapítom, hogy Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 fő, az ülés
határozatképes. A képviselő társaim a mai napra szóló meghívót megkapták. Van-e hozzászólás, vagy
más javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93/201 4.(X.0 1.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendi pontok közül az 1. napirendet tárgyalja, a 2. pontot leveszi a

napirendről.

Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Joó-Kovács Balázs: Felkérem Gugi Lajosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
jelenlévőket a választás eredményéről.

1 .Napirend
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Ea.: Gugi Lajosné a HVB elnöke — szóban

(Gugi Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Joó-Kovács Balázs: Felkérem Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a választás
lebonyolításáról.

Dr. Dinai Zoltán: Szeretettel gratulálok a Polgármesternek, és a Képviselőknek a megválasztásukhoz.
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként szeretném összefoglalni a választás lebonyolítását. A választás
előkészítésében és lebonyolításában résztvevőknek ez a mai nap egy hosszú és felelősségteljes munka
végállomása. Köszönöm szépen a választás napján a szavazókörökben tevékenykedő szavazatszániláló
bizottságok munkáját. A helyhatósági választásra is delegáltak a nyilvántartásba vett pártok tagokat,
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akik a megválasztott tagokkal egyenértékű jogokat gyakoroltak, és kötelezettségeket teljesítettek.
Köszönöm az O munkájukat is. 2014. október 12-.-én a választás reggel 6.00 órakor kezdődött, és
19.00 órakor zártak a szavazókörök. A választás zökkenőmentesen lezajlott, rendkívüli esemény egyik
szavazókörben sem történt. Ebben az évben ez volt a harmadik választás, már a szavazók rutinosan
hozták magukkal az érvényes személyi okmányaikat, de még egy pár alkalommal előfordult, hogy
vissza kellett küldeni a szavazni kívánó állampolgárt sz okmányaiért. A választáson Helyi Választási
Bizottság is működött. Egész nap felügyelték a választást, de főleg az esti órákban volt munkájuk, a
két szavazókor adatainak összesítésével, az eredmények megállapításánál. Köszönöm nekik is a
munkájukat. A Választási Bizottság Elnöke már az eredményekről beszámolt. Röviden ennyit
kívántam elmondani. Amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszolok.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joó-Kovács Balázs: Köszönöm a tájékoztatást.

2.Napirend
Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása

Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke

Joó-Kovács Balázs: Felkérem a Választási Bizottság elnökét, hogy fogadja a megválasztott képviselők
eskütételét. Kérem Onöket, hogy az eskütételhez mindannyian álljunk fel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 2011. évi CLXXXIX.
törvény 28. ~ (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz.

Gugi Lajosné: Kérem az eskütételhez álljanak fel, és a képviselők mondják utánam az eskü szövegét:

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői
tisztségemből eredő feladataimat a Jászboldogháza település fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(A: eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segélj en!”

A képviselők részére az esküokinányok kiosztása megtörtént, és azok aláírásra kerültek.

3.Napirend
A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása

Eskü kivevő: Korelnök

Joó-Kovács Balázs: Az Mőtv. 63. *-a szerint a polgármester a megválasztását követően a
képviselőtestület előtt esküt tesz. Kérem Onöket, hogy a polgármester esicütételéhez álljanak fel.
Felkérem a polgármesternek megválasztott Szűcs Lajost, hogy mondja utánam az eskü szövegét:

Szűcs Lajos: „Én, Szűcs Lajos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Jászboldogháza fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőőde’se szerint)
Isten engem úgy segélj en!”

Az eslcüokmány a polgármester részére átadásra, és aláírásra került.

Joó-Kovács Balázs: Az első három napirendi pont megvalósulása után a képviselőtestület
megalakultnak tekinthető, tehát az ülés vezetését átadom a polgármester úr részére.
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4.Napi.rend
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző — írásban és szóban

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző útnak.
Dr. Dinai Zoltán: Tekintettel arra, bogy a Polgármester Ur a jövőben társadalmi megbízatásban
kívánja ellátni feladatait, a Magyarország helyi önicormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71 *~ (S) bekezdése szerint tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 50 %-a, azaz
224.300.-Ft. A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
önicormányzatairól szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 71 .~ (6) bekezdése szerint illetményének,
tiszteletdíjának 15%-a, 33.652,5.-Ft, kerekítve 33.700.-Ft. A képviselő-testületnek mérlegelési joga
nincs, eimek ellenére határozatba kell foglalnia a döntést. Az illetmény és költségtérítés közérdekű
adatnak minősül. Tekintettel arra, hogy a polgármester illetménye közadatnak minősül, ezért meg kell
jelentetni a település honlapján is, és a Képviselőtestületnek határozatban kell dönteni róla.

Az előterjesztéshez a Képviselőtestület részéről hozzászólás nem volt.

Szűcs Lajos: Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzanak.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

94/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A polgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Szűcs Lajos polgármester havi
tiszteletdíjára és költségtérítésére alábbi határozatot hozza:

2014. október 13-tól Szűcs Lajos polgármester társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 71. ~. (5)
bekezdése szerint tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 50 %-a meti meg, ezért a

Képviselőtestület a polgármester havi tiszteletdiját bruttó 224.300,- Ft/hó, azaz
Kettőszázhuszonnégyezer-hároniszáz forintban áHapítja meg.

A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
őnicormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. ~ (6) bekezdése szerint illetményének,

tiszteletdíjának 15 %-a, 33.700,- Ft, azaz Harmincháromezer-hétszáz forint.

A költségtérítés a polgármester saját gépjármű és telefon használatát fedezi, reprezentációs
költséget nem foglal magába.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó

Magyar Allanikincstár Szolnok

5.Napirend
Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása

Ba.: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégek. Egy bizottság felállítását javaslom, a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot. 5 fő taggal, 4 fő képviselővel, és 1 fő külsős taggal.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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95/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Szociális és Egészségügyi Bizottságot
Icíván létrehozni. Tagságát 5 főben (4 fő képviselő, és I fő külsős) határozza meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző

Szűcs Labs: Az alábbi képviselőket javaslom tagnak: Menyhárt Ernőt, Szűcs Gergelyt és Várnosi
Norbertet. A bizottság elnökének Kobela Margitot javaslom. Megkérdezem, hogy vállalják-e a
feladatot?

A képviselők igennel válaszoltak, vállalják a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagságában való
részvételt.
Dr. Dinai Zoltán: Név szerint kell megszavazni.

Szűcs Labs: Megkérem a Tisztelt Képviselőket, hogy külön név szerint szavazzunk a javaslatról.

A polgármester külön-külön tette fel a kérdést szavazásra.

A képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

96/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Kobela Margit képviselőt a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnökének választotta.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Kobela Margit — képviselő

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

97/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Menyhárt Ernő képviselőt a Szociális
és Egészségügyi Bizottság tagjának választotta meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Menyhárt Ernő — képviselő
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A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

98/201 4JX.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Szűcs Gergely képviselőt a Szociális
és Egészségügyi Bizottság tagjának választotta meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Szűcs Gergely — képviselő

A képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

99/201 4tX.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális ás Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Vámosi Norbert képviselőt a Szociális
ás Egészségügyi Bizottság tagjának választotta meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Vámosi Norbert - képviselő

6.Napirend
A bizottság(ok) nem képviselő tagjaQ)nak eskütétele ás az esküokmány aláírása

Ea.: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának javaslom Fajka Jánosnét a
Mátyás Király Általános Iskola tagintézmény-vezetőjét. Kérem válaszát, bogy váHalja-e a megbízást?

Fa~ka Jánosná: Igen vállalom.

A képviselőtestület 7 fó jelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
A Szociális ás Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Fajka Jánosnét a Szociális ás
Egészségügyi Bizottság külsős tagjának választotta meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Fajka Jánosné

Szűcs Lajos: Kérem, hogy Fajka Jánosné eskütételéhez a teremben lévők álljanak fel.
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Faika Jánosné: „Én, Fajka Jánosné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz ás
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági
tisztségemböl eredő feladataimat a Jászboldogháza fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskü/evő meg~’őződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküt Szűcs Lajos polgármester fogadta, az esküokmány átadásra, és aláírásra került.

7.Napirend
Alpolgármester(ek) választása és eskütétele, az esküokmány aláírása

Ea.: Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Két fó alpolgármestert szeretnék javasolni megválasztásra. Indoklásul annyit kívánok mondani,
hogy a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban kívánom betölteni, ezért a rájuk háruló feladatok
kettőjük között szeretném felosztani. A Képviselőkkel történt előzetes egyeztetések alapján alpolgármesternek
javaslom bá-Kovács Balázs és Dr. Pap Béla képviselőket. A szabályok szerint titkos szavazással lehet dönteni,
ezért felkérem Jegyző Urat a szavazás lebonyolításához.
Dr. Dinai Zoltán: A titkos szavazáshoz kiosztom a szavazólapokat. Két szavazólap készült. Az egyik
szavazólapra Joó-Kovács Balázs neve, a másikra Dr. Pap Béla neve szerepel. A szavazólapokat a szavazás után
kérem, hogy a szavazóládába helyezzék eL Majd felkérem az előzőekben megalakult Szociális és Egészségügyi
Bizottságot (SZEB), hogy a bizottság a szavazatokat összesitse, és a Képviselőtestületet tájékoztassa a szavazás
eredményéről.

A titkos szavazáshoz a szavazólapok kiosztásra kerültek.
(A titkos szavazás lebonyolításáról szóló jegyzőkönyv a Képviselőtestületi jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester 5 perc szünetet rendel el, amíg a bizottság a szavazatokat összesíti. A szünet után az ülés
folytatódott.

Kobela Marzit — SZEB elnöke: A szavazás eredménye: Joó-Kovács Balázs 7 igen szavazatot, és Dr. Pap Béla 7
igen szavazatot kapott. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület egyhangú szavazata alapján két alpolgánnester
került megválasztásra. A megválasztott alpolgármesterek: Joó-Kovács Balázs és Dr. Pap Béla.

A képviselőtestület 7 fó jelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

101/20 14.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Községi Onkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról

Jászboldogháza községi Önkormányzatának a Magyaqrország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CULXXXIX. Törvény 74. ~. U(l) bekezdése alapján Joó-Kovács Balázs képviselőt és Dr. Pap Béla képviselőt a
mai napon alpolgármesternek megválasztotta.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Joó-Kovács Balázs — alpolgármester

Dr. Pap Béla - alpolgármester
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a bizottságnak a titkos szavazás lebonyolítását. Az alpolgármesterek
megválasztása megtörtént. A két alpolgánnester Joó-Kovács Balázs és Dr. Pap Béla, akilmek ezúton is
gratulálok. Kérem a Tisztelt jelenlévőket, hogy az alpolgármesterek eskütételéhez álljanak fel.

„Én, (esküt tevő/c neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez Mi leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgárrnesteri
tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskü/evő n1eg~’őzá’dése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Az alpolgármesterek esküjét Szűcs Lajos polgármester fogadta, az esküokmányok az alpolgármesterek részére
átadásra kerültek, és az aláirásuk megtörtént.

8.Napirend
Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása

Ea.: Szűcs Lajos polgármester — szóban
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Szűcs Lajos: Az alpolgármester díjazásával, ás költségtérítésével kapcsolatosan a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 80. ~ (2) bekezdése alapján a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. A törvény (3) bekezdése szerint a
főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a
megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának I 5%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.

Szűcs Lajos: Javaslom a társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíj 90 %-ának a
megállapítását. Van-e más javaslat?

Más hozzászólás, javaslat nem volt. A polgármester külön-külön tette fel a kérdést szavazásra.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből? igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

102/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Joó-Kovács Balázs alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi
tiszteletdíjára és költségtérítésére alábbi határozatot hozza:

2014. október 1 3-tól az alpolgármester társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatát.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 80.~. (2)
bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselőtestület a

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 20 1.900,- Ft/hó, azaz
Kettőszázegyezer-kilencszáz forintban állapítja meg.

A társadalmi megbízású alpolgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (3) bekezdése
szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a, 30.300,- Ft, azaz Harmincezer-háromszáz forint.

A költségtérítés az alpolgármester saját gépjármű ás telefon használatát fedezi, reprezentációs
költséget nem foglal magába.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Joó-Kovács Balázs — alpolgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkincstár Szolnok

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből? igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1 03/2014.(X.2’7.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla — alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi
tiszteletdíjára és költségtérítésére alábbi határozatot hozza:

2014. október 13-tól az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban kívánják ellátni feladataikat.
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A Magyarország helyi önicormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 80. ~ (2)
bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselőtestület a

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 201.900,- Ft/hó, azaz
Kettőszázegyezer-kilencszáz forintban állapítja meg.

A társadalmi megbízású alpolgármestert havi költségtérítés iHeti meg, melynek összege a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (3) bekezdése
szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a, 30.300,- Ft, azaz Harmincezer-háromszáz forint.

A költségtérítés az alpolgármester saját gépjármű és telefon használatát fedezi, reprezentációs
kőltséget nem foglal magába.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Dr. Pap Béla — alpolgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkincstár Szolnok

9.Nayirend
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Ea.: Szűcs Lajos polgármester — írásban és szóban

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A Szervezeti és működési szabályzat módosítására tett javaslatot a rendelet-tervezet
tartalmazza. A rendelet módosítására a jelenlegi változások — társadalmi megbízatású polgármester, 2
fő társadalmi megbízatású alpolgármester, bizottság létszáma, Képviselőtestületi ülés vezetésével
kapcsolatos szabályozás, valamint a rendelet 1. és 2. számú fliggelékének változása a Képviselőtestület
tagjainak, és a bizottság tagjainak változása miatt van szükség. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet,
hogy a rendelet — tervezetet vitassa meg.
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet — tervezet elfogadását.

A képviselőtestület? fő jelenlévő Képviselőből? igen, szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

12/2014.(X.28.) Önkormányzati Rendelet
A Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2014. (H. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

1O.Napirend
Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet — tervezet megtárgyalására

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

Szűcs Lajos: Jászboldogházán a 2006. választások óta nincs Képviselők részére tiszteletdíj. 2006. évi
alakuló ülésen az akkori Képviselőtestület a rendeletet hatályon kívül helyezte, és a következő ciklus
Képviselői is annak megfelelően jártak el, és nem tartottak igény tiszteletdíjra. Most mégis azt
javaslom, hogy állítsuk vissza a képviselők részére a tiszteletdíjat. A kis településeken nem jellemző
az, hogy nem részesül a képviselő semmi díjazásban, másrészt azért is javaslom, hogy ezzel is
ösztönözve legyenek a képviselők, hogy jelen legyenek az üléseken, és ellássák a feladatukat. Bruttó
20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat, bizottság elnökének plusz 5.000,- Ft-ot, és a bizottság nem képviselő
tagjának 8.000,- Ft/hó javaslok. Nem nagy összeg. Ezt ki kell, hogy tudja gazdáUcodni az
önkormányzat. A környező kis településeket vizsgálva megállapítottam, hogy az ilyen nagyságrendű
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településeken, mint a miénk, ennél magasabb díjak vannak meghatározva. Ha valaki még sem tartana
igényt tiszteletdíjra, azt személyesen külön kérheti. Kérem és javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

13/20l4.(X.28.) Önkormányzati Rendelet
A települési képviselők tiszteletdíjáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

1 1.Napirend
Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény alapján a
helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezésekről

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

(A tájékoztató, melyet jegyző Úr elmondott, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szűcs Lajos: Köszönöm Szépen a tájékoztatót, erről szavaznunk nem kell.

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el, majd folytatódott az ülés.

12.Napirend
Egyebek, aktualitások

Ea.: polgármester — írásban, szóban

Dr. Pap Béla kért szót, és polgármester Úr megadja a szót részére.

Dr. Paj~ Béla: A választások előtt volt a FIDESZ — KDNP pártnak egy kampány gyűlése, ahol a párt
által induló képviselő jelöltek bemutatkozhattak. Szűcs Gergely képviselő jelölt társammal, mint
független jelölt érkeztünk az ülésre. Nagyon nagy gesztust tettek részünkre abban, hogy mi is ott
bemutatkozhattunk a lakosságnak. Jóleső érzés volt, ezért köszönetemet fejezem ki a helyi FIDESZ —

KDNP vezetőjének, tagságának, illetve Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrnak, hogy lehetővé
tették ezt számunkra.
Köszönöm szépen a szót.

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen.
A helyi civil szervezetek ebben az évben még nem kaptak támogatást az önkormányzattól. Az ez évi
költségvetésbe be van tervezve, de várunk kellett vele addig, amíg az adók befolynak, és a kiegészítő
támogatásra való igényünket benyújtjuk. Szeptember 30-igl2 millió forint támogatásra adtuk be a
kérelmet. Reméljük, hogy minél előbb megkapjuk a teljes egész megpályázott összeget, vagy annak
egy részét. Döntés még nincs róla, de a civil szervezetek már jelezték felém a kérésüket, hogy a napi
működésükhöz szükség voh~a az önkormányzat támogatására. Javaslom a költségvetésben szereplő
összeg 50 % -ának kifizetését a civil szervezetek részére.
Kobela Manit: A Sportegyesület nem adta be a 2013. évi működéséről, önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját. Ok is megkaphatják?
Dr. Dinai Zoltán: Az egyesület valóban nem adta le a beszámolót. Megismételjük a kérést, és felhívjuk
rá a figyelmüket.
Szűcs Lajos: A Képviselőtestület döntheti el. En ezzel nem szeretném a Sportegyesületet
működésképtelenné tenni, mert nekik van legnagyobb szükségük a támogatásra. Kérem, hogy
szavazzunk. A fennmaradó másik 50 % támogatás utalásáról a későbbiekben Újra tárgyalunk majd.
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A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

104/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Helyi Civil szervezetek támogatásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére a 2014.
évi önkormányzati költségvetésben előirányzott támogatás 50 %-ának kifizetéséről döntött.

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, bogy a civil szervezetek részére támogatás
átutalásához az intézkedést tegye meg.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Civil szervezetek — helyben

Szűcs Lajos: Jászboldogháza tagja a Jászsági szociális Szolgáltató Társulásnak, melynek székhelye
Jászladányon van, ott működik. A településen ennek keretében, mi kötelező feladat, a Gyermekjóléti
Szolgálat működik. Sajnos az utóbbi két évben teljes egészében nem volt lefinanszírozva a
feladatellátás.
A társulás elnökének kérése arra vonatkozik, bogy a képviselőtestület döntsön a társulásba delegált tag
személyét illetően, aki Jászboldogháza Önkormányzatát képviselheti a társulási üléseken a következő
öt éves ciklusban. Javaslom, hogy Joó-Kovács Balázs alpolgármestert jelöljük meg, hogy képviselje az
önkormányzatot.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből? igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

105/201 4.(X.2?.) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsában az önkormányzatot képviselő személyről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Társulási tanácsába a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 94.~
(2) bekezdése és a Társulási Megállapodás 11. pontja alapján, az Onkormányzat képviseletét ellátó
tagnak Joó-Kovács Balázs alpolgármestert delegálja.

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Joó-Kovács Balázs alpolgármester

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulás — 5055 Jászladány, Hősök tere 6. Drávucz Katalin
polgármester- a társulás elnöke

Szűcs Lajos: Jásztelek Őnkormányzatával közösen 2013. március 1-től tartjuk fenn a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatalt. A jogszabály előírása alapján az önkormányzatoknak 60 nap áll
rendelkezésükre, hogy a létrehozott közös hivatal működtetését felülvizsgálják, illetve ha úgy
döntenek változtathatnak rajta. 2000 fő alatti települések nem tarthatnak fenn önállóan polgármesteri
Mvatalt, csak közös hivatalt, és csak járáson belül működhet a közös hivatal. Nálunk csak a jegyzői
feladatellátásban van jelentősége. Két éve is nagy fejtörést hozott ez a probléma. 2012. végén, 2013.
év elején 5-6 lehetőséget vizsgáltunk meg, azokkal a kis településekkel közösen, alcik szóba jöhettek.
Akkor ezt a lehetőséget, mint megoldást találtuk a legkedvezőbbnek. Az 5 kis települések (2000 fő
alatti) polgármesterei több alkalommal leültünk tárgyalni ezzel kapcsolatosan. 5 település közül
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Pusztamonostor döntött legelőször, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzathoz csatlakozik.
Pusztamonostoron egy fő maradt a hivatalban, és a polgármester. A volt dolgozók közül voltak olyan
személyek, alcilcet átvett a jászfényszarui önicormányzat, és naponta átjártak a munkahelyre. Azok
közül már többen ott hagyták a munkahelyüket, és más munkahelyet kerestek maguknak. Maradt 4
település, de mivel Jásztelek és Jászfelsőszentgyörgy nem tudott megállapodni abban, bogy melyik
önkormányzat legyen a gesztor, ezt többszöri Képviselőtestületi ülésen sem sikerült eldönteniük.
Jászágói lakosság nem szerette volna, hogy ilyen nagy távolságban Jászboldogháza Onicormányzatával
hozzunk létre közös hivatal, így ez a megoldás is meghiúsult. Gyakorlatilag csak a jegyzőnek kellett
volna utaznia. Igy Jászágó Jászfelsőszentgyörggyel, és Jászboldogháza Jásztelek Önkormányzatával
hozott létre közös hivatalt. Törvény nem ad arra lehetőséget, hogy ez alól felmentést kérjünk, 2000 fő
alatti településeknek közös hivatalt kell működtetni. Arra van lehetőségünk, hogy a Jásztelek
Onkormányzatával létrehozott közös hivatal működését megvizsgáljuk. Sajnos az elmúlt két évben is
többször szóba jött, hogy felül kell vizsgálni, és erre most van lehetőségünk. Ezért javaslom a közös
hivatal működésének felülvizsgálatát a következő szempontok szerint ki kell térni a vizsgálatnak a
közös hivatal székhelyének a meghatározására, másrészt a közös hivatal költségvetésének a
vizsgálatára, a tljrnnszírozás vizsgálatára, hogy a lefinanszírozott összeg mire elég, és mire nem.
Továbbá amennyiben az eddigieken változtatni nem tudunk, akkor a jegyző illetményének a
megosztása a két település között ne fele-fele arányban történjen. Ezzel kapcsolatban kezdeményezem,
hogy folytassunk tárgyalásokat Jásztelek Onkorniányzatával. A helyi önkormányzati választást
követően ezt már Tóth Nóra polgármester részére jeleztem, hogy élni fogunk a jogszabály adta
lehetőséggel, hogy a közös hivatal működését felülvizsgáljuk. Javaslom, hogy határozzunk abban is,
hogy az egyeztetési tárgyalásokon legalább az egyik alpolgármester vegyen részt. Amennyiben
szükség lesz, akkor tartsunk Jásztelek Onkormányzatával közös ülést. Megtartjuk annak lehetőségét is,
ha a tárgyalásoknak nem lesz eredménye, akkor felvesszük a kapcsolatot más járáson belül lévő
településekkel is.

A képviselőtestület? fójelenlévő Képviselőből? igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

106/201 4.(X.27.~ Képviselőtestületi Határozat
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megáHapodás felülvizsgálatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászteleki Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásával kapcsolatos megáHapodás felülvizsgálatáról döntött az alábbi szempontok
szerint:

- a székhelyének felülvizsgálatáról,
- a működés felülvizsgálatáról, kiemelve a fmanszírozás kérdését,
- jegyző illetménye megosztásának a felülvizsgálatáról.

Amennyiben a tárgyalásoknak nem lesz eredménye, akkor a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatosan az önkormányzat polgármestere kezdeményezzen tárgyalásokat más
Jászberényi Járáson belül lévő önkormányzatokkal.

A Képviselőtestület felkéri Joó-Kovács Balázs és Dr. Pap Béla alpolgármestereket, hogy a
tárgyalásokon legalább az egyik alpolgármester a polgármesterrel együtt vegyen részt.

Határidő: 2014. december 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal — Jásztelek

Szűcs Lajos: Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Jászboldogházai Településfejlesztö KU.
vel kapcsolatosan kell döntést hoznunk, mivel az Új önkormányzati törvény szerint, melynek egyes
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részei a választás napjával lépett hatályba, az ügyvezető személyével kapcsolatosan
összeférhetetlenség keletkezett. A Jászboldogházai Településfejlesztő KR. ügyvezetője Joó-Kovács
Balázs, aki alpolgármesteri tisztséget tölt be. Ez a két tisztség a jövőben együtt nem látható cl.
Megkérem Jegyző Urat, hogy tájékoztassa a lehetőségekről a Képviselőtestületet.
Dr. Dinai Zoltán: A Jászboldogházai Településfejlesztő KR. nem működhet ügyvezető nélkül, új
ügyvezetőt kell választani. A másik probléma, mivel létrehoztuk a KR-t 500 eFt-os törzstőkével, most
a polgári törvény szerint 2016-ig 3.000.000,- Ft-ra kell a tőkét kiegészíteni, kivéve ha bármilyen
cégbírósági eljárás történik a céggel kapcsolatosan, akkor az tőke emelést végre kell hajtani. Igy jelen
esetben esedékessé válik a törzstőke kiegészítése.
Amennyiben az Alpolgármester Ur az összeférhetetlenségét bejelenti a Képviselőtestületnek, azzal a
kötelezettségének eleget tesz. Az önkormányzati törvény szerint ha nincs arra mód, hogy a
Képviselőtestület azonnal megszüntesse az összeférhetetlenséget, ebben az esetben a bejelentését úgy
kell tekinteni, mint aki megoldotta az összeférhetetlenséget. A Képviselőtestületnek a lehető
leghamarabb gondoskodni kell az ügyvezető pótlásáról. Javaslom, hogy a következő
Képviselőtestületi ülésre kerüljön javaslat arra a személyre, aki átveszi a KR-ben az ügyvezető helyét,
és az Alpolgármester Ur azzal a dátummal mondjon le az ügyvezetői megbízatásáról, amikor
kinevezésre kerül az Új ügyvezető. Igy nem szűnik meg azonnal az ügyvezetői tisztsége, és folytathatja
munkáját a Képviselőtestületben is. A változásról a cégbíróságot azonnal értesíteni kell, majd a
tőkeemelést is el kell végezni.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. A Jászboldogházai Településfejlesztő Kft-t azért hozta létre az
önkormányzat, hogy a strandrnrdőt pályázatok Útján fejleszteni tudjuk. A közel tízmiHiós beruházást a
KR. megvalósította, de további lépések is szükségesek. Ha a jövőben is működtetni szeretnénk a KR-t,
akkor fontos, hogy olyan megoldásokat keressünk, ami nyereséget eredményez a Kft-nek. Feladatot
kell átadnunk a KR. részére. A következő öt évben az Unió-s pénzügyi forrásokra csak gazdasági
társaságok, váflalkozások pályázhatnak. A legtöbb pályázatra az önkormányzat nem md majd
pályázatot beadni, és akkor szükség lesz a jövedelemtermelő KR-re. Addig feladatot kell átadni,
folyamatosan pénzforgalmat kell, hogy bonyolítson, és nyereségesen kell működtetni. Pld.
karbantartási feladatok, vagy annak egy részének átadása. Eszközt, gépet, és dolgozókat keflene
átadni. Dolgozó néUcül a KR. nem végezhet tevékenységet. Ha erre sor kerül, akkor sem szeretnénk,
hogy a dolgozóknak hátránya keletkezzen ebből. Közalkalmazottat jogfolytonossággal nem lehet
átadni. Végkielégítést ki kell fizetni részére, ha az megilleti. Erre pénzügyi kerete nincs az
önkormányzatnak. Szóba jöhet a strand működtetésének az átadása is. A strand működtetése
jövedelemtermelőnek minősül. Nem tulajdonjogot szeretnénk átadni, csak működtetést a KR. részére.
A KR. —t ebben az évben nyereségessé kell tenni, mert ha nem, akkor két évre kizárjuk magunkat a
pályázatok részvételéből. Sokat foglalkoztunk ezzel az elmúlt időben is, de a pályázatok koordinálása,
és a választások miatt elnapolásra került, de most már sürgősen tárgyalni kell róla, és hamarosan
dönteni kell. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Bejelentem, hogy összeférhetetlenség keletkezett az alpolgármesteri tisztségem és
a Jászboldogházai Településfejlesztő KR. ügyvezetői teendők ellátásában, ezért lemondok azzal a
dátummal, amikor a tulajdonos kinevezi az új ügyvezetőt.
Szűcs Lajos: A bejelentést tudomásul veszem, és megkérem a tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/201 4.(X.27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogházai Településfejlesztő KR. működésének felülvizsgálatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Joó-Kovács Balázs
alpolgármester bejelentését, mint a Jászboldogházai Településfejlesztő KR. ügyvezetője is egyben,

hogy a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 36 * (1) bek. 4. pontja alapján összeférhetetlensége keletkezett.
A Képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy a következő soros Képviselőtestületi ülésen napirendre

helyezi a
a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. (Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.)

ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos előterjesztést.



Határidő: 2014. november31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Joó-Kovács Balázs- ügyvezető

Szűcs Lajos: Az előző üléseken Lantos István Jászberényi lakos fZildcserével (külterületi ingatlan)
kapcsolatos kérelme már volt a Képviselőtestület előtt. Akkor a Képviselőtestület úgy határozott, hogy
a helyi önkormányzati választások után dönt a Képviselőtestület a kérelmével kapcsolatosan.
Jaszboldogháza közigazgatási területen a Jakabi részen ugyan ott helyezkednek el a kérelmező föld
területei, ahol az önkormányzatnak is van ingatlana. Lantos István tulajdonát képező ingatlan (061 6,
061 7, 061/9 hrsz.) mellen lévő fÖld 061 5, 061 8 az önkormányzat tulajdona. A Lantos István földjei
se, és az önkormányzat földje sincs egymás mellett. A sávos felosztást szeretné megszüntetni. Ezért
cserélne az önkormányzattal. Az önkormányzatnak is jobb volna, ha egymás mellé kerülnének a
földek, mert könnyebben lehetne művelni. Ne adjuk el, ne cseréljük el, hanem javaslatom, hogy a
sávos tulajdont kellene egy helyrajzi számmá összevonni. Ezzel az ingatlan nagysága maradna, csak
egymás mellé, összevonásra kerülne a kérelmező földtulajdona is, és az önkormányzat földtulajdona
is. Az ezzel járó költségeket az önkormányzat nem tudja vállalni. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés,
vélemény, vagy más javaslat?

Más hozzászólás, javaslat nem volt.

A képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

iQ~20l4.(X. 27.) Kéijviselőtestületi Határozat
Lantos István kérelméről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Lantos István Jászberényi
lakos külterületi ingatlan rendezésével kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

I. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a kérelmet úgy támogatja, hogy az adott területen lévő,
egymással szomszédos ingatlanokat (061 6, 061 7, 061 9 hrsz.) oly módon cseréljék el, hogy mind a
kérelmező, mindaz önkormányzat ingatlanai - Jászboldogháza külterület 061 5 hrsz, 1,68 ha 22,57

AK, és a 061 8 hrsz. 6153 m2 8,55 AK, szántó, legelő - lngatlanok változatlan nagyságban,
összevonva kerüljenek kialakításra.

2. Az önkormányzat az ingatlanrendezési eljárást csak abban az esetben támogatja, amennyiben a
kérelmező Lantos István az eljárás teljes költségét magára vállalja. Az eljárási költségbe beleértendő

az érintett ingatlanoknak az önkormányzati törzsvagyon köréből való kivezetésével együtt járó
költségek is.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó

Lantos István - kérelmező

Amennyiben más kérdés, kérés nincs, az ülést bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt!

C? kmü.

(Dr. TZol~5
jegyző

Lajos)
polgármester
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Korelnök megállapítja a határozatképességet ás javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi
pontjaira és azok tárgyalási sorrendjére.

!7V2Ipirend? pontok:

1.! A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Ba.: Gugi Lajosné a HVB elnöke — szóban

2.! Az önkormányzati képviselők eskütétele ás az esküokmányok aláírása
Eskü kivevő: Gugi Lajosné a H\JB elnöke

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 2011. évi
CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt
tesz.

3d A polgármester eskütétele és az esküolunány aláírása
Eskü kivevő: Korelnök

Az Mötv. 63. ~-a szerint a polgármester a megválasztását követően a képviselőtestület előtt
esküt tesz.

Az első három napirendi pont megvalósulása után a képviselőtestület megalakultnak
tekinthető, tehát a polgármester átveheti a korelnöktől az ülés vezetését.

4.! A polgármester iHetményének és költségátalányának megáHapítása
Ba.: Dr. Dinai Zoltán jegyző — Írásban és szóban

5.! Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása
Ba.: Szűcs Lajos polgármester — szóban

6.! A bizottság(ok) nem képviselő tagja(i)nak eskütétele és az esküokmány aláírása
Ba.: Szűcs Lajos polgármester — szóban

7./Alpolgármester(ek) választása és eskütétele, az esküokmány aláírása
Ba.: Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester

8.! Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megáflapítása
Ba.: Szűcs Lajos polgármester — szóban

9.! Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Ba.: Szűcs Lajos polgármester — írásban ás szóban

10.! Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet — tervezet
megtárgyalására

Ba.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban ás szóban



11.1 Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény alapján a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezésekről

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

12.1 Egyebek, aktualitások
Ea.: polgármester — írásban, szóban

Jászboldogháza, 2014. október 22.

:Szűcs Lajos:
polgármester

D



1. napirendi ponthoz

Á 2014. október 12-ej helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának eredménye

1429 választópolgárból 799 élt a választójogával,
így a részvételi aránys6 %-os volt

Polgármester-választás eredménye

Érvén yes szavazatok száma: 787
Jelölt neve Érvényes szavazatok száma Érvényes szavazatok száma

%-ban
Dr. Halászi György 153 19,44 %
Szűcs Lajos 634 80,56 %

A választás eredményes volt. A polgármester Szűcs Lajos lett.

Megyei közgyűlés választás

Érvényes szavazatok szánta: 767
Lista neve Ervényes szavatok száma Érvényes szavazatok száma

%-ban
FIDESZ-KDNP 474 61,8 %
MUNKÁSPÁRT 10 1,4 %
JOBBIK 160 20,9 %
MSZP 110 14,3 %
DK 13 1,7%
A Megyei Közgyűlés választásának adatait továbbítottuk a Területi Választási Irodához
(Szoh~ok).

Egyéni listás választás ered,,: énye

Érvényes szavazatok száma: 3266,
Jelölt ii eve Ervényes szavatok száma Ervényes szavazatok száma

%-ban
Kobela Margit Magdolna 408 12,5 %
Menyhárt Erti 6’ 460 14,1 %
Matók Pál 336 10,3 %
Szűcs Gergely 492 15,1 %
Joó-Kovács Balázs 492 15,1 %
Dr.PapBéla 554 16,9%
Vám osi Norbert 524 16 %



A választás eredményes volt A Képviselő-testületbe bekerültek:
• Kobela Margit
. Menyhárt Ernő’
. Szűcs Gergely
. Joó-Kovács Balázs
. D,t Pap Béla
• Vám ősi Norbert

Jászboldogháza, 2014. október 13.

Helyi Választási Bizottság
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Tisztelt Polgármester!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Jelenlévők!

A 2014. október 1 2-én megtartott Helyi Önkormányzati választással
kapcsolatban a helyi választási bizottság elnökeként a bizottság nevében az
alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselőtestületet és az alakuló ülést
jelenlétükkel megtisztelő valamennyi megj elentet.
Kijelenthetem, hogy településünkön a helyi választás előkészítése és
lebonyolítása törvényesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, zavartalanul,
nyugodt légkörben zajlott le.
Rendkívüli esemény nem történt, kampánycsend vagy választási szabályok
megsértéséről sem szóban, sem írásban a bizottsághoz bejelentés nem érkezett.
A két szavazókörben reggel 6 órakor rendben megkezdődött a szavazás és esete
7 óráig adhatták le szavazatukat a választók.

Községünkben a nyilvántartásba felvett választópolgárok száma 1429 fő volt.
Ebből 799 fő élt szavazati jogával, így a részvételi arány 56 %-os volt.
Ez az arány 5 %-kal alacsonyabbnak bizonyult a 2010-es választási részvételhez
képest, akkor 1449 választópolgárból 878 élt a választójogával, a részvételi
arány 61 %-os volt.

A szavazáson megjelent választópolgárok 3 db szavazólapot kaptak, melyeken
voksolhattak a polgármester jelöltekre, a helyi képviselőjelöltekre, valamint
azon pártokra és szervekre, melyek a Megyei Közgyűlésbe kívánták
megválasztani a listán szereplő jelöltjeiket.

A Szavazatszámláló bizottságok által történt szavazatszámlálást követően
valamennyi választótípusra vonatkozóan eljuttatták az előzetes eredményeket,
szavazóköri jegyzőkönyveket. A Helyi Választási Bizottság összesítette a
szavazóköri eredményeket. Az összesítő jegyzőkönyvek, a Helyi Választási
Iroda vezetője, Dr. Dinai Zoltán jegyző úr részére átadásra kerültek, aki ezt
követően továbbította a feldolgozást végző Szolnok székhelyen működő
Választási Iroda részére.

A jelöltek az előzetes választási eredményekkel szemben jogorvoslattal — a
törvényes határidőn belül — nem éltek, illetve újraszámolást nem
kezdeményezték, kifogási jogával senki nem élt. Igy az előzetes választási
eredmények véglegesnek tekinthetők.

A 2014. október 12-i jászboldogházai helyhatósági választások eredményei tehát
a következők:
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A megválasztott polgármester: Szűcs Lajos FIDESZ—KDNP jelöltje, 634
érvényes szavazattal. (A választók 80,1 %-át jelenti.)

A Helyi Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai:

Jelölt neve Érvényes szavatok száma
D;~ Pap Béla Független jelölt 554
Vámosi Norber FIDESZ—KDNP jelöltje 524
Joó-Kovács Balázs FIDESZ—KDNPjelöltje 492
Szűcs Gergely Független jelölt 492
Menyhárt Ernő Független jelölt 460
Kobela Margit Magdolna FIDESZ—KDNP jelöltje 408

A Megyei Közgyűlés választásának szavazóköri jegyzőkönyveit a Területi
Választási Bizottság részére továbbítottuk.

A választási eredményekre vonatkozóan a Helyi Választási Iroda vezetője által
készített számszaki kimutatás a Képviselőtestület tagjainak rendelkezésére áll.

Tisztelt Polgánnester!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem engedjék meg, hogy a végleges választási eredmények ismertetését
követően, elsőként gratuláljak megválasztásukhoz, és kívánjak az
elkövetkezendő 5 éves munkavégzésükhöz sok sikert, erőt, kitartást és
mindezekhez jó egészséget!
A lakosság által kapott megbízatásukkal eredményesen szolgálják
Jászboldogháza község fejlődését.

Köszönöm megtisztelő Figyelmüket!

Jászboldogháza, 2014. október 27.

Gugi Lajosné
Helyi Választási Bizottság elnöke



Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 4. napirendi ponthoz
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Tel.: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-mail: /e~vzo~iaszboldozhaza. hu

Előterjesztés
A polgármester havi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a Képviselő-testület alakuló ülésén,
illetőleg a polgármester megválasztását követő első testületi ülésén kell dönteni.
A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak
szerint szabályozza ezt a kérdést:

„71. ~ (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetrnénypótlékából álló
illetményének összegével. „

„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 tő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501—1500 tő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501—10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001—30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 tő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”

„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.*-a szerint a helyettes
áHamtitkár:

alapilletménye: 347.850.- Ft illetményalap (38.650.-Ft) kilencszerese
illetmény kiegészítése 173.925.- Ft alapilletmény 50 %-a
vezetői illetmény pótléka 226.102,5.- Ft alapilletmény 65 %-a
Osszesen: 747.877,5.-Ft

A polgármester illetménye - az 1501—10 000 fó lakosságszámú településkategóriát űgyelembe
véve - a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a, kerekítve: 448.700.-Ft.

Tekintettel arra, hogy a Polgármester Úr a jövőben társadalmi megbízatásban kívánja ellátni
feladatait, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71 .~.

(5) bekezdése szerint tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 50 %-a, azaz
224.300.-Ft.
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A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ‘71. ~ (6) bekezdése szerint
illetményének, tiszteletdíjának 15%-a, 33.652,5.-Ft, kerekítve 33.700.-Ft’

A képviselő-testületnek mérlegelési joga nincs, ejmek ellenére határozatba kell foglalnia a
döntést’ Az illetmény és költségtérítés közérdekű adatnak minősül.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester havi illetményére irányuló
előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni!

Jászboldogháza, 2014. október 20.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 27.-én a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló
ülésén, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által történő titkos Szavazás lebonyolításáról, 15.30
órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Kobela Margit elnök

Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert ‚ Fajka Jánosné tagok

Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Tárgy: Jászboldogháza Községi Önkormányzat — Alpolgármesterek választásához titkos
szavazás lebonyolítása

Dr. Dinai Zoltán jegyző Úr az alpolgármester választás titkos szavazásához alábbi
szava.zólapokat kiosztotta a képviselők részére:

- 7 db szavazólap — melyen Joó- Kovács Balázs képviselő neve szerepel, mint
alpolgármester jelölt. A szavazólapon a jelölt neve mellett igen és nem van feltüntetve.

- 7 db szavazólap — melyen Dr. Pap Béla képviselő neve szerepel, mint alpolgármester
jelölt. A szavazólapon a jelölt neve mellett igen és nem van feltüntetve.

A Képviselők a szavazólapokat belehelyezték az szavazó urnába.

A bizottsági tagok a szavazó uma tartalmát megszámolták, majd összesítették. A szavazó
urnában 2 x 7 db szavazólap volt.

Kobela Margit a bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselőtestületet a titkos szavazás
eredményéről, mely az alábbi:

A szavazás eredménye: Joó-Kovács Balázs 7 db igen szavazatot kapott.
Dr. Pap Béla 7 db igen szavazatot kapott.

A szavazólapok a Jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Kmf.

~?L-.~u



/

Községi Önkormányzati Onkormányzat
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Alpolgármester választás
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nem O
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Alpolgármester választás

Joó Kovács Balázs igen
nem O

Jászboldogháza, 2014. október 27.
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9. napirendi ponthoz

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014:. ( ) önkormányzati rendelet - tervezete a

Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.*.

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szmsz) 9.*. (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

~~O) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatású polgármesterként látja el”

2.*.

Az szmsz l0.*-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ JO.~ (]) A képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazóssal, a képviselő-testület megbízásának időtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére kettő alpolgármestert választ.

(2) A két alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el
feladatait.

(3) A polgármester az alpolgármesterek közül megbízza az általános helyettesét, és
meghatározza az alpolgármesterekfeladatát, hatáskörét.

(~4~) Az alpolgármestereket megillető d~/azást — a polgármesterhez hasonlóan — személyre
szóló képviselő-testületi határozatban kell megállapítani.

(5) Az alpolgármestereket — a polgármester tartós helyettesítésének idejére —a polgármester
(3) bekezdés szerinti rendelkezése alapján, ugyanazok a jogok illetik meg afeladat és
hatáskör gyakorlásában, mint a polgármestert.”

3.~.

Az szmsz 11 .~. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezéslép:

„ (4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság létszáma: Sfő. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tagjogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeiveL”



2

4.~.

Az szmsz 26.*. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület ülését a polgármeste;; akadályoztatása esetén az alpolgárinesterek a
polgármester által meghatározott rend szerint, a polgái-mester és az alpolgármesterek
egyidejű akadályozta tása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke írásbeli
meghívóval hítja Össze.”

54

Az szmsz 29.*. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

33U) A Képviselő-testület ülését a polgármestei~ mint az ülés elnöke vezeti; akadályoztatása
vagy érintettsége esetén a polgármester által meghatározott rend szerinti alpolgármnestei; a
polgármester ás az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása vagy érintettsége esetén az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti. “

6.*.

(1) Az szmsz 1. függelékének helyébe az 1. függelék lép.

(2) Az sznisz 2. függelékének helyébe a 2. függelék lép.

7. ~.

Ez a rendelet a kiliirdetését követő napon lép hatályba, és a kibiidetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza., 2014

Dr. Dinai Zoltán SzűcsLajos
jegyző polgármester

A hirdetőtáblán kifüggesztve:
2014

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete a

Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1.

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szmsz) 9~*. (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„ (1,) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatású polgármesterként látja el.”

2.~.

Az szmsz l0.~-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.5 (1) A képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízásának időtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére kettő alpolgármestert választ.

(2) A két alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el
feladatait.

(3) A polgármester az alpolgármesterek közül megbízza az általános helyettesét, ás
meghatározza az alpolgármesterekfeladatát, hatáskörét.

(‘4) Az alpolgármestereket megillető dfjazást — a polgármesterhez hasonlóan — személyre
szóló képviselő-testületi határozatban kell megállapítani.

(5V) Az alpolgármestereket — a polgármester tartós helyettesítésének idejére —a polgármester
(3,) bekezdés szerinti rendelkezése alapján, ugyanazok a jogok illetik meg a feladat ás
hatáskör gyakorlásában, mint a polgármestert.”

3.~.

Az szmsz 1 l.*. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezéslép:

„(4,) Az Egészségügyi ás Szociális Bizottság létszáma: 5fő. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tagjogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival ás kötelezettségeiveL “
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Az szmsz 26.*. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármesterek a
polgármester által meghatározott rend szerint, a polgármester és az alpolgármesterek
egyidejű akadályoztatása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke írásbeli
meghívóval hívja össze.”

51.

Az szmsz 29.*. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti; akadályoztatása
vagy érintettsége esetén a polgármester által meghatározott rend szerinti alpolgármester, a
polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása vagy érintettsége esetén az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti.”

6.*.

(1) Az szmsz 1. függelékének helyébe az 1. függelék lép.

(2) Az szmsz 2. függelékének helyébe a 2. függelék lép.

71.

Ez a rendelet a kihirdetését
napon hatályát veszti.

követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második

Jászboldogháza, 2014. október 27.

Dr. mai Zol án
jegyző

A hirdetőtáblán kifüggesztve:
2014. október 28.

Szűcs Lajos
polgármester

Zolt’



1. függelék a 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉvsoi~

1. Szűcs Lajos polgármester

2. Joó-Kovács Balázs alpolgármester, képviselő

3. Dr. Pap Béla alpolgármester, képviselő

4. Menyhárt Ernő képviselő

5. Szűcs Gergely képviselő

6. Kobela Margit Magdolna képviselő

7. Vámosi Norbert képviselő



2. függelék a 2/2014. (11.05) önkormányzati rendelethez

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA

1) Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök: Kobela Margit
Tagok: Szűcs Gergely képviselő

Várnosi Norbert képviselő
Menyhárt Ernő képviselő

Fajka Jánosné külsős tag



10. napirendi ponthoz

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.. ./2014.( ) önkormányzati rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli cl:

A rendelet hatálya

1. ~

(1) A rendelet hatálya Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselőire és az
önkormányzat bizottságai nem képviselő tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármester és alpolgármester illetményére, illetve
tiszteletdíjára, melyet törvény külön szabályoz.

A tiszteletdíj

2. ~

(1) Az önkormányzati képviselőket, az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjait e
minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.

(2) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj) 20.000.- Ft.
(3) A bizottsági elnökök havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 5.000.- Ft.
(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 8.000.- Ft.
(5) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, illetve a bizottság nem képviselő tagja,

a részére e rendeletben megállapított tiszteletdíjról, írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

A képviselők költségei

3.~

(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából
végzett tevékenységgel összernggő, általa megelőlegezett és számlával igazolt, szükséges
költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Vegyes rendelkezések

4. ~

(I) A rendelet 2. *-ban megállapított tiszteletdíjat havonta utólag kell elszámolni és minden
hónap 10. napjáig kell kifizetni.



10. napirendi ponthoz

5. *

(1) A tiszteletdíj összegét a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer, a
költségvetési rendelet tárgyalásakor félülvizsgálja.

(2) Ezen rendelet a Idhirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2014

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. ~. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.*

(1) A rendelet hatálya Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselőire és az
önkormányzat bizottságai nem képviselő tagjain terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármester és alpolgármester illetményére, illetve
tiszteletdíjára, melyet törvény külön szabályoz.

A tiszteletdíj

2. ~

(1) Az önkormányzati képviselőket, az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjait e
minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.

(2) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj) 20.000.- Ft.
(3) A bizottsági elnökök havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 5.000.- Ft.
(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 8.000.- Ft.
(5) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, illetve a bizottság nem képviselő tagja,

a részére e rendeletben megállapított tiszteletdíjról, írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

A képviselők költségei

3.~

(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából
végzett tevékenységgel össze~iggő, általa megelőlegezett és számlával igazolt, szükséges
költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Vegyes rendelkezések

4. ~

(1) A rendelet 2. *-ban megállapított tiszteletdíjat havonta utólag kell elszámolni és minden
hónap 10. napjáig kell kifizetni.
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5. *

(1) A tiszteletdíj összegét a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer, a
költségvetési rendelet tárgyalásakor felülvizsgálja.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2014. október 27.

S~c~Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Dr. Dinai Zoltá
jegyző

2014. október 28.



11. napirendi ponthozKözségi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 27.
TeL: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-mail: jeeyzo(Wjaszboldoghaza. hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (Mötv.)a
helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az alábbiakban foglalom össze.

A képviselők jogai és kötelezettségei:

»32. ~ (1) Az önkormányzati képviselő a település (Fővárosi kerület, megye) egészéért
vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai
és kötelességei azonosak.

(2) Az önkormányzati képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén — a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott

módon — kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen — vagy legkésőbb
harminc napon belül írásban — érdemi választ kell adni;

c) kérésére az Írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy
zárt ülésén. Javasoliaatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az
önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület
vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a
jegyzőnek — a képviselő-testület által átruházott — önkormányzati ügyben hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
39 a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc
napon belül érdemi választ kell adni;

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti
meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.
A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;

Íz) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy
az általa választott speciális kommunilcációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv,
valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét
az önkormányzat biztosítja;

1) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali
eljárásában részt venni;

]) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen;

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
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(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy Üzleti ügyében nem
hivatkozhat.

33. ~ Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő
megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület — a szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak alapján — legfeljebb tizenkét havi időtartamra
csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás
Újra megállapítható.

Összeférhetetlensé&:

„36. ~ (1)22 Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához
szükséges közbizahnat megingathatja, továbbá nem lehet

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségdgyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjó léti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, fo glalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
a’) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Orség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományÚ tagja;

e) jegyző (fójegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;
» más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
Íz) a helyi önkonnányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

Q médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja.

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
fópolgármester, főpolgármester-helyettes.”

Méltatlansá2:

38. ~ (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az
önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

20a)—
bj-’ akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
c)22
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cl) akinek az állammal, önkormányzattal szemben — a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően — köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül — részletflzetés Vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően — nem rendezi;

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
]) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés

végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36. *-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület

tudomására.
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)—g) pontjában foglaltakról, a

jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés cl,) és e) pontjában foglaltak beálltától
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a konnányhivatalt.

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben me2batározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyájtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazotni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek
nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről Írásban értesíti a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. ~ (2)—(7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.

Vaavonnyilatkozat-tétel:

„39. ~ (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január l-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyoimyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e ~ tekintetében
együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén — annak benyújtásáig — az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata — az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével — közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
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(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
tájékoztatja a soron kővetkező ülésen a képviselő-testületet.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyoimyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.”

Tisztelt Képviselők!

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján lett összeállítva. Az anyaggal kapcsolatos
bármilyen probléma esetén szívesen állok rendelkezésükre.

Jásztelek, 2014. október 21.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Telefon: +36 (57-817-947) ; Fax: ±36 ( 57-454-870)
E-mail: pmtitkarsag~jaszladany.hu

12. napirendi ponthoz

Kedves Polgáritz ester Asszony/Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.* (2) bekezdése
és eimek megfelelve Társulási Megállapodásunk 11. pontja értelmében Onkormányzatukat a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsában, képviselő testületük által delegált
tagjuk képviseli.

Tekintettel arra, hogy a polgármesterek és az önkormányzati képviselők megválasztását követően Új
képviselő-testületek kezdik meg a munkájukat, kérjük, szíveskedjenek a képviselő-testületük által
delegált tag személyét megerősíteni, illetve, ha szükséges Új delegáltat választani.

Együttműködését köszönjük!

Jászladány, 2014. október 20.

Tisztelettel:

Drávucz Katalin
Társulás elnöke

Melléklet: határozat tervezet

Képviselő-testületi határozat-tervezet

Város/Község Képviselő-testülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsába a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.5 (2) bekezdése és a Társulási
Megállapodás 11 pontja alapján, az Önkormányzat képviseletét ellátó tagnak
polgármestert/ testületi tagot delegálja.



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
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1. Joó-Kovács BaI~s

2. Kobela Margit ‚~‚~

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert ~2(V< (

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2014. október 27.


