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67/2016. (VII. II.) Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

68/2016. (VII. II.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2015. évi éves belsőellenőrzési jelentés, és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséröl szóló beszámoló
megtárgyalásáról

69/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételek változásáról

70/2016. (VII. Ii.) Képviselőtestületi Határozat
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71/2016. (VII, II.) Képviselőtestületi Határozat
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72/2016, (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
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Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült; 2016. július ii-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendldvüli
nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti
tanácskozó terinében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely,Vámosi Norbert —

képviselők

Szűcs Lajos - polgánnester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: 2 fő

Meghívott vendég: 2 fő

A polgármester köszönti a Képviselőket’ A polgármester megállapítja, bogy Képviselőtestület
összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 6 fő képviselő. Dr. Pap Béla alpolgármester jelezte

távolmaradását. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy a
meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

62/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendi ének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 2016. július ii.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előteijesztés az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Laios: Jegyző Úr elkészítette a rendelet-tervezetet. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A Képviselőtestület korábbi ülésén döntött, hogy rendeletet kíván alkotni az avar és
kerti hulladék szabadban történő égetéséről. A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtük a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
részére. A Kormányhivatal véleményét hivatalunknak megküldte, és az abban foglalt javaslatokat a
rendelet-tervezetbe beépítettük. A nem komposztálható, komposztálásra aUcahnatlan avar és kerti
hulladék égetését belterületen kizárólag szerdai és pénteki napokon 8.00 — 18.00 óra közötti időben
kerülhet sor. Természetesen csak akkor, amennyiben tűzgyújtási tilalom nincs elrendelve. Kérem a
Tisztelt Képviselőtestületet, bogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja ei.
Szűcs Laios: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, a rendelet - tervezetet
elfogadásra javaslom.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta;

6/2016. (VII.123 Önkormányzati Rendelet
Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. Na~irend
Előterjesztés a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 6/2001 .(V.05.) Onkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dh~ai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Jegyző Úr elkészítette a rendelet-tervezetet. Átadom a Szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A Hulladékokról szóló törvény változása miatt szükséges sz önkormányzati rendelet
módosítása. A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által — ugyanúgy, mint az eddigiekben -

negyedévente összeállított számla alapján a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell
kiegyenlíteni. Díjhátralék és az azzal összernggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, a rendelet - tervezetet
elfogadásra javaslom.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

7/2016. flJII.123 Önkormányzati Rendelet
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
6/2001. (V.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Na»irend
Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételét javító fejlesztési támogatásról szóló pályázat
benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására önkormányzatunk az
elmúlt hónapban pályázatot nyújtott be. A pályázathoz hiánypótlást kér a Magyar Allamkincstár. A
Képviselőtestületi határozat nem lehet régebbi 30 napnál.
Javaslom a lnánypótlás elkészítését, és fogadjuk el a pályázat benyújtásához a határozat tervezetet.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/20 16. (VII. 11 .) I(é~viselőtesWleti Határozat
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Nemzetgazdasági
Miniszter (Belügyminisztérium és Emberi Erőforrások Minisztériumával közreműködésében) to~~rténő
pályázati kiírásra a gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani.

A beruházás az iskolakonyha (5144 Jászboldogháza, 812 hrsz.) emeleti ebédlőrész kialakítására
vonatkozik, mely tartalmazza a villamosság, gépészet, burkolás, szigetelés, tetőablakok elhelyezését és
a napkollektoros rendszer kiépítését, valamint az étkező asztalok és székek beszerzését, a konyhán
festést/mázolást és 2 db. mobil klíma telepítését

a. A tetőtér kiépítésének nettó költsége: 13.246.549,- Ft.

b. Az étkező asztalok székek nettó beszerzési költsége: 1.511.810,- Ft.

c. A konyha 350 m2 tisztasági festése nettó: 496.000, - Ft.

d. 2db. Mobil klíma telepítése nettó: 245.000, - Ft.

A projekt teljes költsége: nettó 15.499.359,- Ft.
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A projekt támogatási intenzitás 95 %.‚ nettó 14.724.391,- Ft.

Az önerő 5 %: nettó 774.968,- Ft.

Az önerő és az Áfa megfizetését az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből vállalja.

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

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

Magyar Allamkincstár (Ebr 42 önkormányzati információs rendszer)

4. ~end
Előteijesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíj
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászsági Önlcormányzatok Szövetségének elnöke megkeresett azzal a kéréssel, hogy a
tagönkormányzatok fizessék meg a szövetség részére a 2016. évi tagdíj hozzájárulást. Javaslom a
tagdíj megfizetését a határozat-tervezet alapján. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 tő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/20 16. (VII.l I .~) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Onkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíjról

1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete e 1 f o g a d j a
a Jászsági Onkonnányzatok Szövetsége ( 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)
2016. évi tagdíját az alábbiak szerint:

A település lakosságszáma (2016 évi adat) alapján:1681 tő x 10,-Ft/lakos = 16.810, -Ft.
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója: (2015 évben 20.876.831,-Ft beszedett adóból )
10.350,-Ft kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 27.160,-Ft, azaz Iluszonhétezer-egyszázliatvan forint.
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges:
Jász-Takarékszövetkezet 69500187-11024202.
A 2016. évi tagdíj befizetésének határideje: 2016. június 30.

Határidő:Azoimal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: 1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó, helyben
4.) Eszes Béla elnök - Jászsági Onkorniányzatok Szövetsége, Jászberény

5. Napirend
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi Jászboldogháza település vízi
közművének üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok - írásban
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Kocza Imrét és Szöllősi Pétert, akik a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részéről vannak jelen a mai ülésen. Sajnálom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. részéről pénzügyi döntést hozó munkatárs nincs jelen. Kocza Imrével és Szöllősi Péterrel szakmai
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ügyekben munkánk során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Szakmai ügyekben nem lehet
panaszunk. A szolgáltatással kapcsolatosan probléna, panasz nem volt. Uzemzavar nem fordult elő.
Köszönjük szépen a jó együttműködésüket. Köszönjük szépen a segítőkészséget, a jó munkát és a
hozzáállást. A pénzügyi beszámolót viszont elfogadhatatlannak tartjuk. Elfogadhatatlannak tartjuk a -

14947 eFt-os pénzügyi eredményt. Az önkormányzattól elvették a vízmű üzemeltetését, pedig akkor
nem volt veszteséges.
Kocza Imre: Tisztelettel köszöntöm a Képviselőtestület tagjait. Nem ágy történik már a vízmű
üzemeltetése, mint amikor az önkormányzat üzemeltette. Nem lehet nyereséges, mert időközben
bevezetésre került a közműadó, a bérleti díj, és rezsi csökkentése. A vízdíjak nem változtak, nem
emelkedtek, most is aimyi, amennyi 2012-ben volt. Ez magába sehol, semmilyen településen nem tud
nyereségesen működni. Jelentős költségbe kerülnek a vegyszerek, a szivattyú javítási költségei. Már
az önkormányzat sem tudná azon a költségen üzemeltetni. En sem értek egyet azzal, hogy elvették az
önkormányzatoktól a működtetést. A védettségi idő letelt.
Most szerkezetileg átalakítják a vállalati struktúrát, akkor valószínűleg a költségek is majd csökkeni
fognak. Egységes szerkezetben lesz, attól kezdve a cég gazdaságosabban tud működni. A bérleti díjat
és a vízdíjat is az Energetikai Hivatal határozza meg.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Az ivóvízminőség-javító programban a beruházás nagy része
megvalósult, az utómunkálatok folynak. Nagy szükség volna az egész ivóvízhálózat felújítására is.
Szennyvízberuházásra nem tudunk indulni a pályázatokon. A beruházáshoz szükséges önerő nagyon
sok lenne. Csak olyan pályázati kiírás van, melyen mindössze 150 millió forintra lehet pályázni.
Ebben a ciklusban nem látok arra esélyt, hogy megvalósulhatna a beruházás.
Javaslom, hogy Jászboldogháza vízi közművének üzemeltetés szakmai működését fogadja el a
Képviselőtestület, de a működéssel kapcsolatos -14 947 eFt-os pénzügyi eredményt nem tudjuk
elfogadni. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2016. (VII. 11.’) Képviselőtestületi Határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi Jászboldogháza település vízi közművének
üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. Jászboldogháza település vízi közműszolgáltatás 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
A Képviselőtestület a Jászboldogháza település vízi közművének üzemeltetés szakmai
működését, szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, de a működéssel
kapcsolatos -14 947 eFt-os pénzügyi eredményt nem tudja elfogadni.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: I.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) — Hajdú Gábor
vezérigazgató
4.) Irattár

6. Napirend
Előterjesztés a fogyasztásmérők hitelesítésével kapcsolatosan a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. vállalkozási keretszerződési ajánlat megtárgyalására
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok

Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A vízórák fogyasztásmérőinek hitelesítése lejárt. Kinek a feladata a vízórák hitelesítése? Nem
látom esélyét, hogy ebben részt vegyünk. Nincs lehetőségünk a fogyasztásmérő vízórák hitelesítésének
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finanszírozására. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere nem nyújt forrást a vízórák 4
évente szükséges hitelesítésére. Egyedüli bevételi forrásunk ezen a területen a rendszer
tulajdonosaként bennünket megillető bérleti díj, de ennek felhasználása a legfontosabb javításokra,
felújításokra és karbantartásokra kell, hogy fordítódjék a biztonságos és egészséges ivóvíz
szolgáltatás érdekében. A teljes bérleti díj sem fedezné a vízórák időszakos hitelesítésének
költségeit. 6 nullió forintos költséget nem tud vállalni az önkormányzat 4 évente. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kocza Imre: A bekötési vízmérők hitelesítése négy évre érvényes, ezért a vízórákat ezen időszak letelte előtt
hitelesíttetni kelt. A költségek viselése jogszabályi rendelkezés alapján nem a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-t terheli. Vízórát cserélni kell! A Társaságunk e feltételt eddig saját költségén biztosította,
rnggetlenül attól, hogy nem volt kötelessége a hitelesítés, valamint a hitelesítéssel együtt járó szerelési
költségek viselése.
Dr. Dinai Zoltán: A jogszabályra történő hivatkozás alapján sem jogos a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. kérése. Nem volnajó az sem, ha a fogyasztókra terhelődne a költség.
Menyhárt Ernő: Ez más fogyasztásmérők (gáz, elektromos áram) esetében sem a fogyasztót terheli a
költség.
Szűcs Laios: A Tiszainenti Regionális Vízművek Zrt-től kapott ajánlatot nem áll módunkban elfogadni. A
bruttó 8.700,- Ft/vízmérőnkénti szolgáltatási díjat az önkormányzat a költségvetéséből nem tudja fedezni.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Vízóra fogyasztásmérők hitelesítésével kapcsolatos ajánlat megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszainenti Regionális
Vízművek Zrt. fogyasztásmérők hitelesítésével kapcsolatos ajánlatát.
A Képviselőtestület az ajánlatot nem tudja elfogadni. Az önkormányzat áfláspontja szerint a vízórák
hitelesítésére a működtetést végző Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. köteles, így a Tiszainenti
Regionális Vízművek Zrt.-t terheli a munka költsége is.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: 1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) — Hajdú Gábor
vezérigazgató
4) Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm Kocza Imrének és Szöllősi Péternek, hogy részt vettek a mai ülésen, és
kiegészítették az Írásban megküldött anyagot. Köszönjük munkájukat, hogy biztonságos, jó vízellátást
végeztek Jászboldogháza település részére. Köszönjük szépen.

Kocza Imre és Szöllősi Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselői
elmentek az ülésről.

7. Napirend
Előterjesztés a 2015. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló
tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Lászlóné Nagy Ilona igazgató — Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési

Intézmény — írásban, Szűcs Lajos
polgármester

Szűcs Laios: Az elmúlt ülésen fogadta el a Képviselőtestület a helyi könyvtár működésével
kapcsolatos beszámolót. Megkaptuk a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
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igazgatónőjétől is a tájékoztatót. A tájékoztató megállapítása: A rendszer 2015. évi működése során a
helyi könyvtárossal a munkakapcsolat megfelelő volt. A településre kiszállított Új könyvtári
dokumentumokkal, közösségi rendezvényekkel gazdagodott a település kulturális élete, ugyanakkor
látni kell azt is, hogy a település lakosságának 14,57 %-a regisztrált könyvtárhasználó. Az
olvasásnépszerűsítés területen van még tennivaló. Van —e az írásbeli anyaghoz kérdés, vélemény,
hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadja cl a Képviselőtestület a beszámolót.

A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2W 5. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: 1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben

2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros — helyben
4.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.) -

Lászlóné Nagy Ilona igazgató
5.) Irattár

8. Napirend

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi éves belsőellenőrzési jelentés, és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről szóló beszámoló elfogadására.
Előadó: Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr — írásban

Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr által elkészített írásbeli beszámolót megkaptuk.
Atadom a szót a Jegyző Urnak.
Dr. Dinai Zoltán: A 2015. évi éves belsőellenőrzési jelentés, és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentéséről szóló beszámoló összhangban van az ellenőrzési programmal. Ezzel teljesítette az
ellenőrzés a kitűzött célt. A tavalyi évben súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapított meg
az ellenőrzés.
Szűcs Lajos: Van —e az írásbeli anyaghoz kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs,
javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a beszámolót.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2015. évi éves belsőellenőrzésijelentés, és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
szóló beszámoló inegtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat 2015. évi éves belsőellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
szóló beszámolót.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesülnek: I.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben

3.) Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
4.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr

5.) Irattár
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9. Napirend
Előterjesztés terembérlet és egyéb eszközök bérbeadási díjának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Szükségesnek látjuk a Művelődési ház terembérletének díjának és egyéb eszközök
bérbeadási díjának az emelését. A nyugdíjas terem bérleti díja 3300,- Ft. Ez a díj már nagyon
alacsony. Kérdés, hogy bérbe adjuk-e, vagy csak a civil szervezeteknek. Az eszközök is sokat vannak
használva. Rongálódottan, hibásan kerülnek vissza. A családi rendezvények hétvégén vannak. Nincs rá
kapacitásunk, hogy a sátrak elszállításkor azt összeépítsük, és általában vasárnap kell elbontaniA
bérlők nem kellően vigyáznak rá, és az időjárási viszonyok — eső, szél, vihar — miatt rongálódik a
sátor, deformálódik vagy törik a csőváz. Osszecserélik a vázakat, illetve hibásan kerülnek vissza. Nagy
igény van rá. A karbantartók a közmunkásokkal segítenek a sátrak felállításában, de a hétvégi
feladatok szervezése nagyon nehéz. A hétvégi rendezvényekhez az autókra a sofőrök szervezése is
nagyon nehéz feladat.
Kobela Margit: Szükség van a bérbeadásra. Van rá igény.
Vámosi Norbert: Máshol a nagysátrak bérletéért 80 eFt-ot is elkérnek. A bérlőtől kauciót is el lehet
kérni.
Joó-Kovács Balázs: Jelenleg a civil szervezetek tagjai térítésmentesen használhatják, vehetik igénybe.
Szűcs Lajos: Igen. Támogathatjuk a civil szervezetek tagjait, ezzel is elismerve munkájukat. Legalább
ezzel segíthetjük Oket. Az egyesület, alapítvány a saját eszközeit térítésmentesen adhatja oda a
tagoknak. Ezt döntse el a civil szervezet. (autó, sátor, stb.)
Javaslat: Csővázas sátor (5 nix8 m-es) bérlése: 20.000,- Ft/alkalom ± 20.000,- Ft. kaució. Művelődési
ház kisterem (nyugdíjas) terembérlet 10.000,- Ft/alkalom + elektromos berendezés használata (hűtő,
fagyasztó, micro, stb.) 2.000,- Ft/db/nap. Székek használata: 200,- Ft./db. Sörpad: 2000,-
Ft/garnitúra/alkalom. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételek változásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkonnányzat
költségvetését érintő ár- és díjtételek változásáról Szóló 107/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi
határozatot felülvizsgáha, és a határozat hatályon kívül helyezéséről döntött.

A Képviselőtestület a Jelen határozat mellékletét képező határozatot fogadja el. (Az
önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételekről szóló táblázat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.) A díjak 2016. július 15-től érvényesek.

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Irattár

A polgármester 17.00 órakor 5 perc szünetet rendelt el. Vámosi Norbert képviselő elment az ülésről.
A szünet után az ülés 5 fő képviselő jenlétével folytatódott tovább.

10. Napirend
Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezéséhez
történő hozzájárulás megtárgyalása
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Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezéséhez
történő hozzájárulás megtárgyalása
Előadó: Veliczky Józsefné — BOLDOGBT Egyesület elnöke Írásban,
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Veliczky Józse~é a BOLDOGBT Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordul a tisztelt
Képviselőtestülethez, hogy egy emléktáblát szeretnének elhelyezni a mellékelt szöveggel az
önkormányzat épületére. A táblát AR méretben az önkormányzat bejáratánál lévő falra
szeretnék tenni Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulója alkalmából ez év augusztus
végén. Javaslom, hogy járuljon hozzá a Képviselőtestület a kéréshez. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Aaueirnyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 Fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2016. (VII. II ‚) Képviselőtestületi Határozat
Emléktábla elhelyezéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Jászboldogháza önállóvá
válásának 70. évfordulója alkalmából a BOLDOGBT Egyesület által elkészítetett emléktábla
Községháza bejáratánál lévő falon történő elhelyezéséhez.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
BOLDOGBT Egyesület — Veliczky Józsefné elnök

11. Napirend
Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltségén
igazgatási szünet megtárgyalására — Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A tavalyi évhez hasonlóan 2016. augusztus 08. — 2016. augusztus 20. közötti
munkanapokon igazgatási szünetet tervezünk. A hivatal ezen idő alatt a kötelező szolgáltatásokat
ügyeleti formában biztosítja.
Kobela Margit: A Járási ügysegédnél lesz ügyfélfogadás?
Szűcs Lajos: Igen lesz ügyfélfogadás, és a hivatalban is mindig lesz dolgozó, akihez lehet fordulni.

Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület S fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

71/2016. (VII. 1 l.~ Képviselőtestületi Határozat
Igazgatási szünetről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat
döntésével összhangban Úgy döntött, hogy a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal —

Jászboldogházai Kirendeltsége — 2016. augusztus 08. — 2016. augusztus 20. közötti munkanapokon
igazgatási szünetet tart. A hivatal ezen idő alatt a kötelező szolgáltatásokat ügyeleti formában
biztosítja.

Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Jászberényi Járási Hivatal — Dr. Dobos Róbert hivatalvezető

Köztisztviselők - helyben
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12. ~end
Egyebek
Szűcs Lajos polgármester
- Rendkívüli Onkormányzati Támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása.

Szűcs Lajos: Három jogcímen 9.193.523,- Ft összegre kívánunk vissza nem térítendő rendkívüli
önkormányzati támogatásra pályázni. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2015. évi beszámolója
alapján 2.088.000,- Ft-tal kell kiegészíteni az ellátási díjakból származó bevételelcet és a normatív
finanszírozási támogatást. Ugyancsak a 2015. évi elszámolás alapján a Közös Onkormányzati Hivatal
működési költségvetéshez való hozzájárulásból adódó tartozása Jásztelek Községi Onkormányzata felé
602.922,- Ft., valamint a szállítói tartozásainkon belül 30 és 60 napja lejárt kötelezettségeink összege
6.602.606,- Ft. Javaslom, hogy az önkormányzat pályázzon a támogatásra. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2016. (VII. 11 .~ KépviselőtestWeti Határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 2016. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 3. melléklet 1.7. és a 111.1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján 9.193.528,-Ft összegű támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására.

Határidő: azonnal
Erről: 1.) MAK Szolnok

2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dinai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben — értesüh~ek

Szűcs Lajos: Új, negyedik mobil szolgáltató cég képviselője keresett meg azzal, bogy
szeretnék az Onkormányzat támogatását, segítségét kérni abban, hogy javasoljunk olyan
ingatlanokat településünkön, amelyet a DIGI KR. műszaki niegfelelőség esetén piaci áron
megvásárolnának. A felajánlott ingatlanon a szolgáltatásaikhoz szükséges bázisállomást
építenének. Kb. 200 rn2 területre lenne szükségük, melyre 30 méter magas torony építését
tervezik. Támogatásukat felajánlották az Onkormányzat számára oly módon, hogy a tervezett
bázisállomások üzembe helyezését követően, díj mentes telekommunikáció s szolgáltatásokat
nyújtanak majd az önkormányzati intézmények számára.
A sportpálya un. „lődonib” előtt lévő területre gondoltam. Van-e vélemény, javaslat?
Kobela Margit Csak bérbe adjuic oda a területet.
$~csLa~osj..Amennyiben nincs más javaslat, kérem, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/20 16. (VII. 11 .‚ Képviselőtestületi Határozat
DIGI Távközlési és Szolgáltató KR részére szándélcnyilatkozat
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Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a DIGI Távközlési ás
Szolgáltató KR. (1134 Budapest, Váci űt 35.) kérelmét, és az alábbi szándéknyilatkozatot teszi.

A Képviselőtestület a Jászboldogbáza, Lőtér u. 1. Sportpálya mellett lévő un. „lödomb” előtti kb. 200
m2 területet bérbeadását tervezi.

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a tárgyalások lebonyolítására.

Határidő: Folyamatos
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Düiai Zoltán jegyző
DIGI Távközlési és Szolgáltató KR.
Irattár

Szűcs Lajos: Június hónapban a „Komplex energetikai fejlesztés a Jászboldogházi
Közintézményekben” pályázat projektterv készítéséhez három árajánlatot kértünk az alábbi cégektől:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR. 5000
Szolnok, Kossuth L. u. 2.

- Kár-Mentor Szolgáltató ás Kereskedelmi KR. 5000 Szolnok, Arany J. u. 20.
- Fegyverneki Területfejlesztő Központ ás Mérnökiroda KR. 5231 Fegyvernek, Szent

Erzsébetút 169.
Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el, és bízzuk meg a feladat elvégzésével. A
legkedvezőbb árajánlat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR
—től érkezett. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2016. (VII. 1 L) Képviselőtestületi Határozat
„Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,,” TOP-3,2,l. pályázathoz projektterv készítéséről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, bogy a Településfejlesztési
Operatív Program keretében TOP-3,2,l.-15 „Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,,
intézkedés keretében a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan a projektterv készítése tárgyában
beérkezett árajánlatok közül a feladat elvégzésével a:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynőkség Nonprofit KIt-t (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.) bízza meg.

Aprojekt terv készítésének díja: Nettó 1.700.000,- Ft Áfa(27%) 459.000,- Ft. Bruttó 2.159.000,-FL

A projektterv készítésének szolgáltatási díja a pályázatban az elszámolható költségek közé beépítésre
kerül.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés niegkötésével és aláírásával.

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

Dr. Di.nai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó

Jász-Nagylcun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR. — Karancsi Tamás
ügyvezető

Irattár
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Szűcs Lajos: Ugyancsak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 20 14-2020 TOP
3.2.1. (energiahatékonyság, megújuló energia) felhívás kapcsán a „Komplex energetikai fejlesztés a
Jászboldogházi Közintézményekben” című pályázathoz kértünk ajánlatot az alábbi munkák
elvégzésére:
- előkészítés, tervezés, műszaki, kiviteli tervek,
- energetikai tanúsítványok,
- épületenergetikai átvilágítás készítésére.

Az árajánlatokat az alábbi cégektől kértük meg:
1. BluePlan Mérnökiroda 8251 Zánka, Naplemente u. 2/D.
2. VPL STUDIO Bt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 85. 3. em. 4.
3. Projekt Manufaktúra Kft. 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 5.
Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el, és bízzuk meg a feladatok
elvégzésével. Ez a cég a BluePlan Mérnökiroda 8251 Zánka, Naplemente u. 2/D. Van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
„Onkorniányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3,2,l-l5 jelű pályázati konstrukcióhoz
kapcsolódó előkészítési és mérnöki tervezési tevékenység elvégzése

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Településfejlesztési
Operatív Program keretében TOP-3,2,l.-l5 „Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,,
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó előkészítési és mérnöki tervezési tevékenység elvégzése
tárgyban beérkezett árajánlatok közül a feladat elvégzésével a:

- BluePlan Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 8251 Zánka,
Naplemente u. 2/D.) bízza meg.

A pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó előkészítési és mérnöki tervezési tevékenység elvégzésének a
szolgáltatási díja: Nettó 2.650.000,- Ft+Afa, Bruttó 3.365.500,- Ft. A díj három részletben kerül
kiegyenlítésre a vállalkozási szerződésben rögzítettek alapján.

A szolgáltatási díj a pályázatban az elszámolható költségek közé beépítésre kerül.

A Képviselőtestület megbizza Szűcs Lajos polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és
aláírásával.

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

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

BluePlan Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság— Szajki Mátyás
Irattár

Menyhárt Ernő: Be vannak-e már kötve, ás üzemeh~ek-e a hivatalban és az egészségházban a
napelemek?
Szűcs Lajos: Egy év volt az átüitási idő, de már üzemelnek és termelik az áramot.

Szűcs Lajos: Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete szervezésében a nyugdíjasok
2016. szeptember 15-19 között Bogácson üdülnek. Orczi Imréné egyesületi titkár kérte, hogy a
Képviselőtestület tartsa ott Bogácson a kihelyezett önkormányzati Képviselőtestületi ülését. Kérem a
Képviselőket, hogy tervezzék be, hogy a jelzett időpontban valamelyik napon kihelyezett rendkívüli
ülést tartunk. A pontos időpontról értesítést küldünk.



Van-e a Tisztelt Képviselőknek kérdése, bejelentése?

Joó-Kovács Balázs: Az előző évekhez hasonlóan szeptemberben szeretiiék megrendezni a strandon a
Rendőr és Polgárőr családi napot. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy engedélyezzük a
részükre.
Szűcs Lajos: Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 tó jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2016. (VII. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Rendőr Polgárőr családi nap a Strandflirdőn

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 2016. évben
szeptember hónapban a Strandfürdő területén térítésmentesen közös családi napot tartson a
Rendőrség és a Polgárőrség.

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Joó-Kovács Balázs - helyi polgárőrség elnöke

Jászberényi Rendőrkapitányság -5100 Jászberény, Hatvani u. 1.
Strandfbrdő: Jászboldogházi Településfejlesztő KFt. Vadkerti Tivadar elnök

Szűcs Lajos: Az ülés végére értünk. Köszönöm a testu et tagjainak a részvételt! Az ülést bezárom.

4’
/‘~dz~s Lajos) (Dr. Dinai Zoltán)

polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

6/2016.
MEGH ÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

201& Július ii-én, hétfőn délután 15,00 órára
AZ ULES HELYE: Községháza Tanácskozó tenne

Javasolt napirendi pout:
1. Előterjesztés az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati rendelet

elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban

2. Előterjesztés a helyi környezetvédelemről, a kőzterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 6 2001.(V.05.) Onkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban

3. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételét javító fejlesztési támogatásról szóló pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

4. Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíj
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

5. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zn. 2015. évi Jászboldogháza település vízi
közművének üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató - Tiszamenti Regionális Vízművek Zn. Szolnok - írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban

6. Előterjesztés a fogyasztásmérők hitelesítésével kapcsolatosan a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
vállalkozási keretszerződési ajánlat megtárgyalására
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok - írásban

Szűcs Lajos polgármester szóban

7. Előterjesztés a 2015. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató
megtárgyalására
Előadó: Lászlóné Nagy Ilona igazgató — Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

írásban, Szűcs Lajos polgármester szóban

8. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi éves belsőellenőrzési jelentés, és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentéséről szóló beszámoló elfogadására.
Előadó: Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr Írásban

Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban

9. Előterjesztés terembérlet és egyéb eszközök bérbeadási díjának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

10 Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezéséhez történő
hozzájárulás megtárgyalása
Előadó: Veliczky Józsehié BOLDOGBT Egyesület elnöke írásban, Szűcs Lajos polgármester
szóban

11 Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltségén igazgatási
szünet megtárgyalására Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - szóban

12 ~~jos polgármester szóban ‚O~TZ.~~~\

- Rendkívüli Onkormányzati Támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása.

Jászboldogháza, 2016. július 6. ~‘ ‘

Szűcs Lajos
polgármester .‘ő

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.jaszboldo~haza.hu ‚„)

honlapon.



A.
Községi Polgánnesteri Hivatal Jegyzóje
5144 Jászboldoglzáza, Rákóczi „. 27.
TeL: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-m all: jegpzo®jaszbo[doghaza. hu

Előterj esztés

az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy rendeletet kíván alkotni az avar és
kerti hulladék szabadban történő égetéséről.

A korábbi ülésen elfogadott rendelet-tervezetet véleményezésre rnegküldtem a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére.

A Kormányhivatal JN/KTF/023 93-02/2016. számú véleményét hivatalunknak megküldte és
az abban foglalt javaslatokat a rendelet-tervezetbe beépítettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön arról,
bogy a csatolt rendelet-tervezet elfogadja-e.

Jászboldogháza, 2016. június 27.

Dr. Diriai Zoltán
jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. .120 16. ( ) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. ~ (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv — a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. ~ (3) bekezdése szerinti — vélemények kikérésével, a következőket
rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések

1. ~ A rendelet alkalmazásában
avar és kerti huHadék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő
növényi maradvány, falonib, kaszálék, szár, levél és egyéb növényi maradványok (a
továbbiakban együtt: kerti hulladék).

2. A rendelet hatálya

2. ~ (1) A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén, minden
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
kiterjed.
(2) A rendelet hatálya kizárólag a háztartási tevékenység során keletkezett avar és kerti
hulladék szabadban történő égetésére terjed ki.

3. Kerti hufladék égetésének szabályai

3. ~ (1) A kórokozóktól és kórrevá’ktől mentes kerti hulladékot elsősorban helyben történő
koniposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
általi elszállítással hasznosítani kell.
(2) A kerti hulladék az (I) bekezdésben foglaltaktól eltérően e rendeletben foglaltak szerint
égetéssel semmisíthető meg.

4. ~ (I) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetésére
belterületen kizárólag szerdai és pénteki napokon 08.00-l 8.00 óra közötti időben kerülhet sor.
Más napon és más időpontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szét esetén.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:

a) a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
b) munkaszüneti és ünnepnapokon.



5. ~ (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
(2) A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő
Rist, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélvt ne jelentsen.
(3) Nagy mennyiségű Ristöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.
(4) Az égetés során kizárólag a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen)
keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.
(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj), légszennyező
vagy bűzös segédanyag használata tilos’
(6) Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni
tilos.
(‘7) A (4) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt semm lIven más hulladék nem
égethető. Nem égethető a kommunális és ipari eredetű hulladék, vagy a veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai).Tilos továbbá cc építési vagy
bontási tevékenységből származó fahulladék, a fakonzerváló- szerekkel vagy bevonatokkal
kezelt fahulladék égetése.

6. ~ (I) A tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során is
Figyelemmel kell lenni.
(2) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz.
(3) Az égetést olyan 13 éven felüli személy végezheti, aki Fizikailag és szellemileg is alkalmas
arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz teijedése megakadályozható, illetve
eloltható.
(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy fdldréteggel történő lefedéséről.
(5) A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú
betartásával történhet.

4. Záró rendelkezések

7.~ (1) Ez a rendelet 2016... lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászboldogháza Község
Onkormányzatának, a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről. a
település tisztaságáról szóló 6/2001. (V.3.) számú rendeletének 1 8.*-a.

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző
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Ügyiratszám: ‚JN/KTF/02393-02/201 6. Tárgy: Rendelet-tervezetre vélemény
Ügyintéző: SemseySándorné Hiv. szám: 151-112016.

Telefon: 561523-354 Melléklet: -

Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Jásztelek
Szabadság űt 71.
5141

Tisztelt Jegyző Úr!

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott, avar és kerti hulladék
szabadban történő égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet áttanulmányozása után
Főosztályunk az alábbi véleményt adja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) 31. 5 szabályozza a hulladékbirtokos hulladék
kezeléséről való gondoskodásának lehetőségeit, amely alapján sz égetésére nem látunk lehetőséget.
Ugyanakkor a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv) 48. 5
szerint:
„(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar ás
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása...»

A fenti hivatkozások alapján megállapítható, hogy a Ht. rendelkezéseivel a Ktv. nem koherens.

Amennyiben a hatályos levegőtisztaság-védelmi szabályozás célját az avar és kerti hulladék
égetéséről szóló önkormányzati rendelet nem akadályozza, és a korábbi (Ktv) szabályozás a
lakosságra tekintettel kedvezőbb jogi helyzetet teremt, Úgy hulladékgazdálkodási szempontból a
megküldött önkormányzati rendelet tartalmát nem kifogásoljuk, mivel a rendelet-tervezet a 3. 5 (1)
bekezdése alapján, (miszerint égetésre csak a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék kerülhet) a
Ht. 3. 5(1) fl pontjában meghatározott a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvét nem

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 5002 Szolnok, Pt. 25. Telefon: (56) 523 423 Fox: (56) 343 763
e-moil: kozeptiszovideki@zoldhatoscg.hu Honlop: v~ww.korrnonyhivotol.hu

1/2
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sérti, valamint a Ht. 7. (1) bekezdésében meghatározott hulladékhierarchia alkalmazására Való
törekvést nem akadályozza.

‚Javasoljuk a rendelettervezet 3. 5(1) bekezdését az avar” szóval az alábbiak szerint kiegészíteni:

„ A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében s nem komposztálható,
Illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetésére belterületen kizárólag szerdai és
pénteki napokon 08.00-1 8.00 óra közötti időben kerülhet sor. Más napokon és más időpontban az
égetés tilos.

A Ktv. hivatkozott 48. 5 (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel javasoljuk továbbá a
rendeletbe belefoglalni, hogy a rendelet hatálya kizárólag a háztartási tevékenység során keletkezett
avar és kerti hulladék szabadban történő égetésére terjed ki.

Értesül: Címzett
Irattár

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Boldog Sándor Isiván krt. 4. 5002 Szolnok, Pt. 25. Telefon: (56) 523 423 Fax: (56) 343 765
e-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosog.hu Honlap: ~ws.kormanvhivatal.hu
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Szolnok, 2016. június I

Tisztelettel:

Dr. Nöme~ Gábor
főo~t~lyvezető
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (VII 12.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. ~ (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv — a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. * (3) bekezdése szerinti — vélemények kikérésével, a következőket
rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések

1. * A rendelet alkalmazásában
avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő
növényi maradvány, falomb, kaszálék, szár, levél és egyéb növényi maradványok (a
továbbiakban együtt: kerti hulladék).

2. A rendelet hatálya

2. ~ (1) A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén, minden
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
kiterjed.
(2) A rendelet hatálya kizárólag a háztartási tevékenység során keletkezett avar és kerti
hulladék szabadban történő égetésére terjed ki.

3. Kerti hulladék égetésének szabályai

3. ~ (1) A kórokozóktól ás kártevőktó’l mentes kerti hulladékot elsősorban helyben történő
komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
általi elszállítással hasznosítani kell.
(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e rendeletben foglaltak szerint
égetéssel semmisíthető meg.

4. * (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar ás kerti hulladék égetésére
belterületen kizárólag szerdai és pénteki napokon 08.00-18.00 óra közötti időben kerülhet sor.
Más napon és más időpontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:

a) a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt,
b) munkaszüneti és ünnepnapokon.



5. * (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
(2) A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő
füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves keni hulladék égetése tilos.
(4) Az égetés során kizárólag a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen)
keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.
(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj), légszennyező
vagy bűzös segédanyag használata tilos.
(6) Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni
tilos.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem
égethető. Nem égethető a kommunális és ipari eredetű hulladék, vagy a veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai). Tilos továbbá az építési vagy
bontási tevékenységből származó fahulladék, a fakonzerváló- szerekkel vagy bevonatokkal
kezelt fahulladék égetése.

6. * (1) A tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során is
figyelemmel kell lenni.
(2) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz.
(3) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas
arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve
eloltható.
(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy fdldréteggel történő lefedéséről.
(5) A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú
betartásával történhet.

4. Záró rendelkezések

7. * (I) Ez a rendelet 2016. július 13-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászboldogháza Község
Onkormányzatának, a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 6 2001. (V.3.) számú rendeletének I 8.*-a.

4
cs Lajos dr. Di~IZolt’

po gármester jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2016. július 12-én.
Dr.



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. ( )

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ~

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 6/2001. (V.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászboldoghzáa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. * (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a Ht. 35.
*-ában és 39. * (2) és (5) bekezdéseiben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.* (1) bekezdés 19. pontja alapján a következőket rendeli el:

1 .*

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 6/2001. (V.3.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Or.) 14.* (2) bekezdése
hatályát veszti.

Az Ör.16.* helyébe a következő rendelkezés lép:

„ J6..~’ (I) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási d(jatfizet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zr!. (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére a hulladékról szóló
törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter,) rendeletében meghatározott feltételek szerint. A
Koordináló szerv fizeti a szolgáhatónak a miniszter által meghatározott szolgáltatási d(jat.

(2) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által neg-yedévente összeállított
számla kézliezvételét követően, a számlábanfeltüntetettfizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(3) A hulladékga:dálkodási közszolgáltatás igénybevételéér az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztarozásnak minősülnek.

3.~

Az Ör. 20.* rendelkezései hatályukat vesztik.

4.~

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (VII.12.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi környezetvédelemről, a közteriiletek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 6/2001. (V.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászboldoghzáa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. ~ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a I-It. 35.
*-ában és 39. * (2) és (5) bekezdéseiben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény I 3.~ (I) bekezdés 19. pontja alapján a következőket rendeli el:

1 •*

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéröl, a település tisztaságáról
szóló 6 2001. (V.3.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Or.) 14. ~ (2) bekezdése
hatályát veszti.

2.*

Az Ör.16.* helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.’~’ (I) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáItatós ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási d(jat fizet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Va~onkezelő Zn. (a továbbiakban: Koordináló szerv,) részére a hulladékról szóló
törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási d(j megállapításáén felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint. A
Koordináló szerv fizeti a szolgáltatónak a miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat.

(2) A fizetendő közszolgáltatási d(ja’ a Koordináló szerv által negyedévente összeállított
számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
d(jhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek

Az Ör. 20.* rendelkezései hatályukat vesztik.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lépiiatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jászboldokh~za, ~O16.július 11. ~/‚1~~ *

I ~ Dr. Din~lt~

. . ~olg~tmester * jegyzo
Kihirdetve: Jászboldogháza, 2016. július 12. 4’

Dr.D~ iZsItán I
jegy.ő

* to
%“etet *



Kivonat: Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. május 19 -én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

/2016. ( Kéjwiselőtestületi Határozat
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a
Nemzetgazdasági Miniszter (Belügyminisztérium és Emberi Erőforrások Minisztériumával
közreműködésében) történő pályázati kiírásra a gyermekétkezetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására az önkormányzat pályázatot kíván benyújtanb

A beruházás az iskolakonyha (5144 Jászboldogháza, 312 brsz.) emeleti ebédlőrész
kialakítására vonatkozik, mely tartalmazza a villarnosság, gépészet, burkolás, szigetelés,
tetőablakok elhelyezését és a napkollektoros rendszer kiépítését, valamint az étkező asztalok
és székek beszerzését, a konyhán festést/mázolást és 2 db. mobil klíma telepítését

a. A tetőtér kiépítésének nettó költsége: 13.246.549,- Ft.

b. Az étkező asztalok székek nettó beszerzési költsége: 1.511.310,- Ft.

c. A konyha 350 rn2 tisztasági festése nettó: 496.000, - Ft.

d. 2 db. Mobil klíma telepítése nettó: 245.000, - Ft.

A projekt teljes költsége: nettó 15.499.359,- Ft.

A projekt támogatási intenzitás 95 %.‚ nettó 14.724.391,- Ft’

Az önerő 5 %: nettó 774.963,- Ft.

Az önerő és az Áfa megfizetését az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből vállalja.

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

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

Magyar Allamkincstár (Ebr 42 önkormányzati információs rendszer)

kmfi.

Szűcs Lajos sk. Dr. Dinai Zoltán sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: (Dalmadi Nándomé)
jkv.



4. napirend

Előteriesztés

:.~2016. ( ) számú képviselő-testületi határozat
Jászsági Onkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíjról

1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete e 1 f o g a d j a
a Jászsági Onkormányzatok Szövetsége ( 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)
2016. évi tagdiját az alábbiak szerint:

A település lakosságszáma (2016 évi adat) alapján:1681 fő x 10,-Ft/lakos = 16.810, -Ft.
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója: (2015 évben 20.876.831,-Ft beszedett
adóból) 10.350,-Ft kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 27.160,-Ft, azaz Iluszonhétezer-egyszázhatvan forint.
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszárnra szükséges:
Jász-Takarékszövetkezet 69500187-11024202.
A 2016. évi tagdíj betizetésének határideje: 2016. június 30.

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesühek:
1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó, helyben
4.) Eszes Béla ehök - Jászsági Onkormányzatok Szövetsége, Jászberény

k. m. f.

Szűcs Lajos s.k. Dr. Dinai Zoltán s.k.
polgármester jegyző

Kivonat hiteléül: Dalmadi Nándorné
jegyzőkönyvvezető
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vonatkozó~ szíves tájékoztatás céljából.
Kéijük a Tisztelt Onkormányzatot, hogy a meflékelten csatolt 2015. évi

beszámoló elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatukat Társaságunk
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Jászboldogháza Község Önkormányzata

Jászboldogháza
Rákóczi út 27.
5144.

Szűcs Lajos polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Iktatószáin: DokJ~4é~-. 1./2016.
Ügyintéző: Barta Jánosné

Tárgy: 2015. évi beszámoló megküldése

Társaságunk beszámolóját Jászboldogháza Község
évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységére

Tisztelettel,

Melléklet:
- j pid. beszámoló Jászboldogháza település vízi közmíívének üzemeltetésétől



Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2015. évi Jászboldogházán nyújtott
Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az

elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási
tapasztalatatajról

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános ismertető

; 1. Alapinformációk
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az ország területileg legdinamikusabban fejlődő
víziközmű szolgáltatójaként, állami és önkormányzati újlajdonban tévő vízellátó- és
szennyvíz- gyűjtő és tisztító rendszereket üzemeltet. A Társaság alaptevékenységét
képezi a víztermelés, - kezelés, - ellátás valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. A
vállalat fő tevékenysége mellett többek között mezőgazdasági vízhasznosítási,
szivattyújavitási és laboratóriumi tevékenységet is végez. Tevékenyen részt vállalunk a
területünkön folyó ivóvízminőség javítási programok megvalósításában. A
részvénytársaság ügyvezetése valamint a különböző műszaki, gazdasági és humán
osztályok a cég szolnoki központjában végzik feladataikat. Társaságunk az ország 6
megyéjében Csongrád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében mintegy 738 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról és 550 ezer
lakes szenny-víz szolgáltatásáról gondoskodik. A vállalat kiteijedt szolgáltatási területén a
fogyasztók ellátásáról üzemigazgatóságok, üzemmérnökségek, üzemegységek
gondoskodnak.

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi
jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. A Magyar Állam mellett a cégben
helyi önkormányzatok is rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel.

A vállalat működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a

; minőséget és az ellátás biztonságát tekinti, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti.
• A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy

ellátási területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. A viz az
első Számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezhet meg a
fogyas~ájpj~~~oz Társaságunk saját és partner laboratóriumokban folyamatosan vizsgálja,

L ellenőrzi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Emellett a társaság szakemberei
szigorú~ felügyelik a szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás hatásfokát, a
szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos üzemeltetést
támogawa A társaság ennek köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi
szolgáltató, kiemelt t~gyelmet szentel a kezelésében lévő vízbázisok védelmének is.

Tis2ame~ti Regionális

Vízművek Zn. [ A társaság kiemelt célja a szolgáltatásbiztonság megerősítése a megfelelő minőségű
ivóví2, és csatornaszolgáltatás biztosítása fogyasztók számára, a környezeti értékek

‘ fenntartása mellett.

A fogy~~zt~~, partnerek. és a közműtulajdonosok elégedettségének növelése érdekében a
aceg folyamatosan fejleszti szolgáltatásaink minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési,
tajekoztatási, fenntartási tevékenységeit. és törekszik a rendelkezésére álló erőforrások
hatekony felhasználására.

TRV ZRT.

Vezórigazgaló
5000 Szo[nok,Xassuth La[os ól 5.

Ie[: (56) 421502 • fax: (56) 373-029
Web: w’vw.lrazrl,hu

E-mai[: hnjdu.gabor@irvzrthy
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A vízközmű-szolgáltatásról szóló 201 L évi CCIX. törvénynek megfelelően
Jászboldogháza Község Onkormányzata (mint ellátásért felelős) és a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint víziközmű
Szolgáltató) 2013. 01. 01.-én Bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a helyi közműves

: ivóvízellátás tárgyában. A szerződés mellékleteiben rögzített rendszerfUggő és rendszer
m~~tl~ víziközmű elemek bérbevételével és a működtető vagyon megvásárlásával egy
időben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. 01. 01.-tő! látja el ezt a feladatot. A
Bérleti-üzemeltetési szerződés 15 éves időtartamra szól. 2015. év a második teljes év,
amikor a víziközmű szolgáltatást Társaságunk végezte.

- Vízszolgáltatás:

Továbbra is az eddig üzemelő 1 db mélyfUrású kútból nyeijük a nyers vizet. A víz a
kúttól a 100 m3-es tározóba kerül miközben megkapja a vegyszereket. A tárolóból
hálózati szivattyú segítségével kerül a hálózatba illetve az 50 m3-es toronyba. A lcút
állapota megfelelő, a vízellátás biztonságos. A településen a vízművet munkatársaink a
munkaidő után készenléti beosztással folyamatosan működtetik. Az érintett időszakban

: 5 db csőtörést kellett a hálózat üzemeltetése során munkatársainknak javítania. A
településen az ivóvíz mennyiségének elszámolása vizmérőkön keresztül történik. A
vízmérő órák cseréje folyamatos. Dolgozóink a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása

: érdekében elvégezték a tervezett hálózat, térszinti tározó és torony mosatásokat. A
szolgáltatott ivóvíz minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint
továbbra is a Techno-Víz KR. végzi. A vizsgálati eredmények szerint jelentős
vízminőségi kifogás nem volt. A vizsgálati eredményekfől ha~’i rendszerességgel
tájékoztatjuk az illetékes Népegészségügyi htézetet. Mivel Jászboldogháza területe
lOO%-ban ellátott vezetékes ivóvízzel, így az ellátott fogyasztók számában, illetve az
értékesített viz mennyiségében az előző évekhez viszonyítva jelentős változás nem
történt.

Ivóvíz program keretében áj víztisztítási technológiai sor került kiépítésre.
A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammónia mentesítés megy végbe. A
kivitelezés során munkatársaink szorosan együttműködve segítették mint a
kivitelező mint az önkormányzat munkáját.
A Sikeres próba üzem zárása után tudjuk a rendszerbe kapcsolni az új
technolóaiát

Kutakb6l kitermelt víz; 77 056 m3
Hálózatra menő viz; 77 000 m3
Ertékesített víz: 58 700 m3

TRY ZRT.

Ivóvíz bekötés szám Értékesített ivÓVÍ2

(db) 2015. 01. 01.-12. 31.
(ms)

Lakosság 774 54296

Közület 2$ 4404
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- Ügyfélszolgálat:

A fogyasztók panaszainak, számlázással kapcsolatos ügyintézésének hatékonyabb,
gyorsabb végrehajtása érdekében társaságunk Jászboldogházán Alkotmány út 5. szám
alatt ügyfélszolgálati irodát működtet heti 3 alkalommal. A fogyasztóknak itt
lehetőségük van számláik illetve hátralékaik rendezésére, óraállás bediktálására. valamint
egyéb panaszaik orvoslására. Társaságunk a vízmérők leolvasást 2015 novembertől fél
éves olvasásra váltotta.
A hátralékkal rendelkező fogyasztóknál a bevétel minél előbbi realizálása érdekében
minden tartozással rendelkező fogyasztónkat felszólítjuk, egyenlegét közöljük, és
emlékeztetjiik számlafizetési kötelezettségére. Méltányoljuk a nehéz helyzetbe került
fogyasztók díj fizetés halasztására vonatkozó kérését. Mindazok részére, akik kérik a
felhalmozódott tartozásuk részletekben történő megfizetését, részletfizetési lehetőséget
biztosítupic Megállapodást kötünk a fogyasztóval, amelyben rögzítjük a fogyasztó
egyetértásé~e~ a törlesztés ütemezését.
A fenti intézkedések azonban nem minden esetben járnak eredménnyel, ezért azon
fogyasztók~~~, akik nem mutatnak hajlandóságot az általuk igénybe vett szolgáltatás
ellenértékének a kiegyenlítésére, alkalmazni fogjuk a törvény adta lehetőségeken belül a
szolgáltatás korlátozását és a kikötés gyakorlatát.

- Bevételek 2015. 01. 01.- 12. 31.

Ivóvíz ágazat:

‘ Lakosság: 9138481.-Ft
Kőzület: 823 548.-Ft

Tiszumeuti Regionális Ivóvíz ágazat összesen: 9 962 029.-Ft

Vízművek Zn.
- Kintlévősé2ek alakulása:

Vezérigazgató ;
SCOü Szolnok, Tossuth bios űl 5. ‚ .. ..

Tel: (56) 422-502 • Fox: (56) 373.029 Lakossno Kozulet
Wekrn~vjryzn,hu 61-331 46 201.- 10448.-

FmaTl: huidu.gahur@tuozínhu 331 — (2015) I 270 048.- 947.-

Összesen: 223 847.- 11 395.-

Ossze5 )<j~tJévőség Lakosság + Közület: 235 242.- Ft
Beszed~5I arány: 99 %

TRV ZRT.



- Nem Saját eszközön végzett javítás költsége:

Nem Saját eszközön végzett
javítási költség összesen: 586 061.-Ft

Nem saját eszközön végzett felújítás költsége:

Nem Saját eszközön végzett
felújítási költség összesen:

A 2016. évben is igyekszünk a fogyasztók elvárásainak megfelelően teljesíteni a
szolgáltatási feladatokat. Az időszerű javítási-karbantartási feladatok elvégzésével
biztosítjuk a létesítmények rendeltetésszerű használatához szükségek feltételeket.
Beruházási f’orrásaink igénybevételével bővítjük a működtető eszközeink körét, illetve
igyekszünk a legsürgősebb feladatok megoldásával a víz-csatorna közmű műszaki
állapotát javítani.

Reméljük tájékoztatásunk elősegítette, hogy a Tisztelt Képviselőtestület megfelelő
áttekintést kapjon Társaságunk tevékenységéről. Kérjük a fentiek alapján a 2015. évi
szolgáltatási tevékenységunkről készült beszámoló elfogadását.

Ezúton is köszönjük egész éves partneri együttműködésüket.

TRV ZRT.

A bérelt rendszerfüggő és rendszer fbggetlen víziközniű etemeken el kellett végeznünk a
működéshez szükséges javításokat, felújításokat. Ezek 2015. évben a következőek voltak:

Ivóvíz hálózat javítás költsége:
Ivóvíz kezelés javítás költsé~e:

145 370.-Ft
440 691.-Ft

Ivóvíz felújítás költséae: 456 700.-Ft

456 700.-Ft.

Szolnok, 2016. május 24.

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zn.

Vezérigazgató
5600 Szolnok, Kossuth Loins üt S.

Tel: (56) 422~502 • Fox: (56) 373029
Web: wxvwtiyzrLhu

6-maU: hoidugohos@tnzrn.hu

‚Z’N T0VRhein]ap~‚(~

: -

~3io
~; I— O

Hajdú Gábor
vezérigazgató



Tiszamenti
Regionális
Vízművek Zrt. t4~

Szolnok

Adózás &őtti eredmény
összköltséges

Ered ménykim utatással
2015 év.

Jászboldogháza
Megnevezés

E~l(esítés nettó árbevétele 10 779
Aktivált saját teljesitmények értéke 0
~gyéb bevételek O
Anyagköltség 328
Elektromos energia költség 634
Igénybe vett szolgáltatások összesen 4 678
Vízkészlet járulék 450
Egyéb szolgáltatások 163
ELABÉ o
Közvetített szolgáltatások 457
Anyagjellegű ráfordítások 7 710
Bérköltség 6 427
Személyi jellegű egyéb kifizetések 956
Bérjárulékok 1 817
Személyi jellegű ráfordítások 9 201
Ertékcsökkenésj leírás 13
Egyéb ráfordítások 2 320

-ebből: Közműadó 2 007
-ebből: Vízterhelési díj 0

Központi irányítás költsége 6 482
ÜZEMI ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSEG ER. -14 947
Pénzügyi műveletek bevétele O
Pénzügyi ráfordítások O
Pénzügyi eredmény O
Szoflsos VÁLLALKOZASI EREDMÉNY -14 947
Rendkívüli bevételek O
Rendkívüli ráfordítások O
Rendkívüli eredmény I_____________
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -14 947

ADATOK
2015. év eFt

.. ;.
— —— —‚ tJJ~

~‚.2~? !L-\~
‚.
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Jászbo1do~háza
Rákóczi út 27.
5144

Válaszadás esetén kérem, hivatkozzon afenti iktatószá,nra!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint viziközmű-szolgáltató részéről
Jelen levelem mellékleteként csatoltan küldöm Társaságunk fogyasztásmérők
bitelesítésével kapcsolatosan Írt megkeresését.

Kelt.: Szolnok, 2016. május 31.

Tisztelettel,

.::

Tisznmeuti Regionúhs
Vízművek Zr!.

L )

Szabó Péter
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

üzemigazgató

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TRV ZRT. Szűcs Lajos polgármester részére í~

Ikiatószám:
Tár~:

/2016.
fogyasztásmérők hitelesítése

Júsz4lagykun-SloIHok
Megyei lizemiguzgatósóg

5000 Szolnok, Kossuib Lajos úl 5.
Tel: (56) 372350 • Fox: (56) 4~2-462

Web: w~v.irwnlhu
E-mail: vizikazmu@hvzrf.hu



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
által üzemeltetett viziközművek tulajdonos
Onkormányzatai

Tisztelt Ellátásért Felelős Önkormányzat!
Tisztelt Polgármester Asszony/Ur!

A víziközmű szolgáltatás folyamatossága érdekében minden szereplő számára
kiemelten fontos feltétel, hogy a dijtizetés alapját képező fogyasztásmérők
hitelesítése a jogszabályoknak megfelelő időpontokban megtörténjenek.
Társaságimk e feltételt eddig saját költségén biztosította, függetlenül attól, hogy
nem volt kötelessége a hitelesítés, valamint a hitele~ítéssel együtt járó szerelési
költségek viselése. Fő tulajdonosunknak a jövőre nézve viszont mér jogilag nem
áll módjában elfogadni azokat a Iciadásainkat, melyek viselése jogszabályi
rendelkezés alapján mást terhel.

A víziközniü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 52/2013. (II. 27.) K.orm. rendelet 64.* (I)
bekezdése értelmében: „A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztás,néró’
beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesitéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz
tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodnt “. Onkormány’zatuk és
Társaságurik között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés e feltételtől nem tért el.
és a fogyasztásihérők — azaz a bekötési vizmérők,(törzsmérőklfőmérők) — a
víziközmű rendszer részét képezik, annak tulajdonjoga a rendszer tulajdonosát
azaz Onkormányzatukat illeti meg. A bekötési vízmérők
(törzsmérő/fogyasztásmérö) hitelesítése négy évre érvényes. ezért a vízórákat ezen
időszak letelte előtt hitelesíttetni kell.

1. Az ismertetett tulajdonosi kötelezettség teljesítését Társaságunk
Onkormányzatuk esetében is igyekszik elősegíteni, és abban az esetben, ha
ajánlatunkat elfogadják, a hitelesitéseket a következők szerint bonyolítha~uk le:

- Önkormányzatuk megbízza Társaságunkat a fogyasztásmérők
hitelesítésével, valamint sz abhoz kapcsolódó szerelési, szállítási feladatok
ellátásával

- Társaságunk a hitelesítések lejárati időpontjai alapján Utemezetten elvégzi
e feladatokat. és az ütemezés tervét Önkonnányzat-uk rendelkezésére
bocsá~a

- a költségeket Társaság’imk — a tényleges teljesítés függvényében — havonta
számlázza Önők felé

- a hitelesítendő vízmérőkltörzsmérők helyére a leszereléssel egy időben
hitelesített mérőt szerelünk fel, a mérés folyamatossága érdekében.

Zrt. : Amennyiben Társaságunk végzi e tevékenységet Önkormányzatuknak nincs más

: teendője a vízmérők/törzsmérők hitelesítésére vonatkozóan.

II. Önkonnányzatuknak lehetősége van más vállalkozóval elvégeztetni a
hitelesítést. mely esetben Társaságunk szintén igyekszik elősegíteni
kőtelezettségük teljesítését, azonban ez esetben együttmüködésünknek a
hitelesítendő fogyasztásmérő leszerelésére és visszaszerelésére Id kell terjednie,
mivel

ikt.sz: Q~t/ju~’i-~
Tárgy: fogyasztásmérők hitelesítése

r as

‚ TRV Z&r.

Tiszarnenti
:egionális Vízművek

Vezérigazgató
5000 Szolnok. Kossuth Lajos ~1r

3.

Tel: (56 422-502 ‘ Fax: (56)
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a leszereléskori óraállás ellenőrzését és rógzítését, valamint a leszerelést
akadályozó zárak sértetlenségének ellenőrzését Társaságunknak el kell
végezni, továbbá
~lombákkal, bilincsekkel való ellátása és az óraállás rögzítése

Társaságunk feladata maradhat csak, mind a díjak számlázásának, mind a
szolgáltatás biztonságának garantálása érdekében.
A hitelesités — a folyamatos mérés érdekében — gyakorlatilag másik
fogyasztásmérő felszerelését igényli, a hitelesítendő vízóra leszerelésével egy
időben. A lejárt vagy lejáró hitelesitendő fogyasztásmérőrőlltörzsméröről
Társaságunk — az Önök által megjelölt időpontban — adatot szolgáltat annak
érdekében, hogy a vállalkozó kiválasztásához megfelelő információval
rendelkezzenek.

Am~nnyiben Önkormányzamk Társaságunkat bízza meg a víz6rák hitelesítésével,
azt 6.850.- Ft ± ÁFA, azaz 8.700.- Ft bruttó szolgált~tási díjért. -melyet a MEKE
által elfogadott Üzletszabályzat tartalmaz — tudjuk ellátni vízanérőnként. Az árban
a teljes körű szolgáltatás díja szerepel. más címen költséget, díjat nem
érvényesítbetünk szerződéskötésünk esetén.

Ha a szolgáltatást más vállalkozással kívánják elvégeztetni, a plombázás 3.150.-
[ Ft ± ÁFAlbekötés, azaz bruttó 4.000.- Ft díjat kell felszámítanmik vízmérőnként

az Onkörmányzat részére.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Alapszolgáltatásunk folyamatossága mellett a vízmérő hitelesítés zavartalansága —

és a fogyasztók Fölösleges igénybevételének elkerülése — egyik elsődleges célunk.
Amennyiben Társaságunkat bízzák meg e feladattal, lényegében minden tennivaló

! alól mentesíteni tudjuk Onöket. Ha elfogadják ajániahmkat, a csatolt
! szerződésminta felhasználásával megköthető Társaságunkkal az a szerződés,

melyben Önkorinányzatuk megrendelést ad a vízmérők/törzsmérők hitelesítésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Bízva kedvező válaszukban

; tidvözlettel

! Hajdú Gábor
vezérigazgató

Tiszamenti
~egioná1is Vízművek

Zrt.

Vezérigazgató
5000 Szolnok. Kossuth L~os úr

Telt (56) 422-502 • Fax: (56)
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött

Önkormányzata (székhely
adószáma ) képviseli polgármester,
továbbiakban Megrendelő

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok Kossuth Lajos u. 5. Cg.sz.: 16-10-
001558 adószáma: 11265832-2-16 bankszámlaszáma: I 0404508~450I 3087-00000000)
képviseli: Hajdú Gábor vezérigazgató, továbbiakban Vállalkozó

között, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő, mint ellátásért felelős, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében átadta a
tulajdonában lévő víziközműveket üzemeltetésre Vállalkozónak. A víziközmű
vagyonelemek részei a bekötési vízmérők, melyeket a 127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete értelmében hitelesíttetni kell. Az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 64.~ (1) bekezdése szerint:,, Á inérésügyi hatóság által hitelesített
fogyasztásméró’ beépítéséről, cseréjéró’l, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a
mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. “. Felek e szerződésben
megállapodnak, hogy Vállalkozó az üzemeltetésében lévő víziközmű rendszerben
használt bekötési vízmérők hitelesítését elvégzi.

2. A bekötési vízmérők hitelesítésére, használati helyére vonatkozó adatokkal Vállalkozó
rendelkezik. E szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül Vállalkozó megküldi
Megrendelőnek azon bekötési vízmérők adatait, melyek hitelesítése a tárgyévben
esedékes, és a tárgyévben vállalja azok hitelesítését. Az adatszolgáltatásnak ki kell
terjedni:
- a vízmérő használati helyére (utca, házszám)
- a vízmérő azonosító adataira (gyári szám, vagy sorozatszám, nyilvántartási szám)
- a hitelesítés legutóbbi időpontjára
- a bitelesítés lejáratának időpontjára.

3. Megrendelő az adatszolgáltatás kézhezvételétől számított 15 napon belül
inegrendelőben közli Vállalkozóval, hogy az adatszolgáltatásban szereplő vízmérők —

vagy azok közül mely vízmérők — hitelesítését kéri Válialkozótói.

4. Vállalkozó a 3. pont szerinti megrendelő kézhezvételétől számított 15 napon belül
ütemtervet készít a megrendelés időbeli teljesítésére, és az ütemtervet megküldi
Megrendelőnek. Az ütemterv a tárgyéven belül hónapokra bontva tartalmazza az
egyes vízmérők hitelesítésének tervezett időpontját (az ütemterv napra vonatkozó
időpontot nem tartalmaz). Ameimyiben Megrendelő az ütemtervre — a kézhezvételtől



számított 8 napon belül — nem tesz észrevételt, sz ütemtervet elfogadottnak kell
tekinteni.

5. a) Vállalkozó az ütemterv szerint végzi a vízmérők hitelesítését. A hitelesítés mellett
az ahhoz szükséges szerelési, jelölési, zár (plomba) felhelyezési feladatok is
Vállalkozót terhelik. A hitelesítés ideje alatt hiteles vízmérőt Vállalkozó biztosít az
érintett szolgáltatási pontra.
b) Szerződésszerű a teljesítés Vállalkozó részéről abban sz esetben is, ha sz 5.a)
pontban szereplő eseten túl, sz érintett szolgáltatási pontra, a lejárt hitelesítésű
vízmérő helyett, végleges jelleggel hitelesített vízmérőt szerel fel.

6. Vállalkozó havonta teljesítési jelentést készít sz adott hónapban hitelesített — az 5.b)
pont alkalmazása esetén cserélt — vízmérőkről, és azt megküldi Megrendelőnek. A
teljesítési jelentésen előnyomtatva szerepelhet Megrendelő teljesítést igazoló
nyilatkozatának szövege. A teljesítési jelentéshez csatolandó a vízmérő cseréje esetén,
sz arra vonatkozó dokumentum másolata.

7. a) Megrendelő teljesítési igazolásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, a teljesítési
jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül.
b) Amennyiben Megrendelő a teljesítési jelentés tartalmát vitatja, vagy nem fogadja cl,
a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban közli Vállalkozóval.
c) Vállalkozó a teljesítési jelentéssel szemben érkezett megrendelői kifogás, elutasítás
esetén a teljesítési jelentést módosítja, vagy tárgyalást kezdeményez a Megrendelővel.

S. Vállalkozó a teljesítési igazolás alapján számlát állít ki a hitelesítés ellenértékéről. A
számlát egy hónapra vonatkozóan kell kiállítani, és a számlában, vagy annak
mellékletében kell feltüntetni a hitelesítéssel érintett vízmérőket. Felek kijelentik,
hogy számla(részletező) mellékletnek elfogadják a teljesítési jelentést, és az azon
szereplő teljesítési igazolást, vagy a 6-7. pontokban szereplő dokumentumokat. A
számla kiegyenlítésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 25. napja,
amennyiben e nap nem munkanap, az azt követő munkanap. A számla az itt szereplő
fizetési határidőnél hosszabb fizetési határidőt is tartalmazhat.

9. Vállalkozó a tárgyév végén, december 10-ig kimutatás megküldésével értesíti
Megrendelőt azokról a — Megrendelő tulajdonában lévő — vízmérőkről, melyeket
cserélt, de az év során nem épített be Megrendelő víziközmű rendszerének más
szolgáltatási pontjaira, valamint azoknak a — Vállalkozó tulajdonában lévő —

vízmérőknek adatait is közli, melyeket csere folyamán (5.b) pont) Megrendelő
víziközmű rendszerébe beépített, és azok végleges jelleggel a szolgáltatási ponton
maradnak. A kimutatással együtt Vállalkozó megküldi Megrendelőnek a nem
visszaépített, és a végleges jelleggel felszerelt vízmérők tulajdonjogának rendezését
szolgáló csereszerződés tervezetét. Felek kijelentik, hogy — amennyiben a
későbbiekben másként nem állapodnak meg — az e pontban említett vízmérők
tulajdonjogát csereszerződésben kölcsönösen átruházzák.

2



10. Vállalkozót a vízmérők hitelesítéséért vízmérőnként . Ft±ÁFA, azaz .
forint+AFA vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj megfizetésére a 8. pontba
foglaltak irányadók.

11. Vállalkozó a 4. pont szerint elfogadott ütemtervtől eltérhet, azonban az ütemtervhez
képest korábban elvégzett hitelesítés ellenértékét csak az ütemterv szerinti időszakra
vonatkozó számlában érvényesítheti. Amennyiben az ütemtervben szereplő hitelesítést
Vállalkozó később végzi cl, nem jelent e szerződéshez képest teljesítési késedelmet,
viszont annak ellenértékét csak a tényleges teljesítés időszakára kiállított számlában
érvényesítheti.

12. Megrendelő késedelme

a) a számla késedelmes kiegyenlítése, mely esetben a számla összegére vetített,
törvényben meghatározott késedelmi kamat illeti meg Vállalkozót

b) megrendelő (3. pont) megküldésének késedelme, mely esetben Vállalkozó naptári
naponként 1.000.- Ft, azaz ezer forint késedelmi kötbért számíthat fel

c) a teljesítési igazolás (7.a) pont) kiállításának késedelme, mely esetben a teljesítési
igazolásban szereplő szolgáltatás ellenértékére számított törvényes késedelmi
kamattal megegyező késedelmi kötbért számíthat fel Vállalkozó.

13. Vállalkozó késedelme, ha a 2., a 4., és a 9. pontban szereplő határidőket nem teljesíti.
Megrendelő a határidő elmulasztása esetén — megfelelő póthatáridő megjelölése
mellett — felszólítja Vállalkozót az elmulasztott adatszolgáltatás, értesítés teljesítésére.
Amennyiben a felszólítás eredménytelen, Megrendelő jogosult — a felszólítás
közlésétől számított 60 napon tál — ajövőre nézve e szerződést felmondani.

14. Vállalkozó a teljesítés során jogosult alvállalkozót bevonni. Az alvállalkozó
kiválasztása Vállalkozó joga, viszont az alvállalkozó tevékenységéért, mint saját
tevékenységéért felel Megrendelő felé.

15. „A” változat: Felek e szerződést határozatlan időre kötik meg, melyet bármelyik fél
három hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatj a. A felmondási idő
alatt feleket változatlanul terhelik e szerződésben szereplő kötelezettségeik és
érvényesíthetik jogaikat.

„B” változat: Felek e szerződést 201.. év -ig kötik meg. A szerződés csak a
másik fél szerződésszegése esetén mondható fel. Fizetési késedelem esetén a
teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólításban meghatározott teljesítési határidő
eredménytelen eltelte esetén a határidő lejártát követő 15 napon túl gyakorolható
azonnali hatályá felmondás. Valamely tevékenység elmulasztása esetén a teljesítésre
vonatkozó felszólításban szereplő határidő eredménytelen eltelte esetén a határidő
lejártát követő 30 napon tál gyakorolható azonnali hatályú felmondás, kivéve a 13.
pontban szereplő késedelem esetét.

16. E szerződés teljesítése során a Felek nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg
érvényesen. Írásbeli forma: postai küldeményben továbbított irat, elektronikus levél,
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papíralapon rögzített jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés, feltéve, hogy annak
legalább egy példányával a másik rendelkezik.

17. a) Felek képviselői szerződés módosítása esetén Megrendelő részéről a polgármester,
Vállalkozó részéről a vezérigazgató. Vezérigazgató megbízhatja Vállalkozó
cégjegyzésre jogosult munkavállalój át nyilatkozattételre.

b) A szerződés teljesítése során
- Megrendelő kapcsolattartója~
- Vállalkozó kapcsolattartójw

18. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax
szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.
A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb
jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - ajelen
szerződésben rögzített székhely, illetve lakcím.
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban,
ajánlott küldemény esetében pedig — az ellenkező bizonyításáig — a feladástól
számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek
kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is
kézbesítettnek kell tekinteni — a feladástól számított ötödik munkanapon — ha az „nem
kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen
helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

19. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből,
érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi
jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

20. E szerződés a Felek képviselőinek aláírását követő 5. munkanapon lép hatályba. Ha
Felek képviselői nem azonos időpontban írják alá a szerződést, akkor a később aláíró
képviselő aláírásától kell a öt munkanapos hatályba lépést számítani.

Kelt:

Megrendelő Vállalkozó
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Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza
Rákóczi u.27. Tárgy: Tájékoztatás a 2015. évi KSZR tevékenységről
5144 Előadó: Takáts Béla

Iktatószám: 9-3/2016/10

flsztelt Polgármester Úr!

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (korábban; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet) 2012 decemberében megállapodást kötött
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására Önökkel.

A szolgáltatásnyújtás módjáról rendelkező 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről) 7. * (5) bekezdése alapján a „megyei könyvtár a KSZR által az előző
évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat
szám áru”.

E törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében Jászboldogháza községben a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2015-ben nyújtott szolgáltatásainkról az alábbi
tájékoztatást adom a település önkormányzata számára:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Rendszer 2015. évre kitűzött fő célja a kistelepülési
könyvtárakban kialakított szolgáltatások egységesítése, a szolgáltatások körének bővítése (a nyomtatás,
fénymásolás, szkennelés szolgáltatások minden településen való elérhetőségének biztosítása), a
szolgáltatásnyújtás hatékonyságának fokozása volt.

A szolgáltatásnyújtás pénzügyi kondíciói megegyeztek a 2014. évivel, így tevékenységünk
folyamatossága nem szenvedett csorbát.

Tisztelt Polgármester Úr!

Lehetőségünk nyílt arra, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerek működéséről 2015-ben
megjelent „A kőnyvtárellótási szolgáltató rendszer működése. Ajánlás” című dokumentumot nyomtatott
formában mellékeljük beszámolónkhoz. Kérjük együttműködését, hogy az Ön településén működő
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely külső megjelenésében, működésében minél jobban meg tudjon
felelni az abban leírtaknak. Intézményünk a szolgáltatásnyújtás területén — lehetőségeihez képest — e célok
eléréséhez támogatást nyújt.
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Jászboldogházán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a
2015. évben az alábbiak történtek:

1. Pénzügyi tervezés

A 2015. évre a rendelkezésünkre álló kiegészítő állami támogatásból a település szolgáltató helyén:
• 530.000,- Ft dokumentum-beszerzési keretet,
o 170.000,- Ft közösségi rendezvények szervezésére felhasználható keretösszeget biztosítottunk az

Önök könyvtára részére.

2. Gyűjteményfejlesztés

A település lakóinak, a szolgáltatóhely látogatóinak könyvtári dokumentumokkal való ellátása érdekében
legelső feladatunk a hírlapok és folyóiratok elérhetőségének biztosítása volt. A hírlapok és folyóiratok
előfizetésére 2015 május 1-jétől 2015. április 30-ig került sor.

A település szolgáltató helyén — az ott könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs döntése alapján — a
következő hírlapok és folyóiratok előfizetésére került sor mindösszesen 163.579,- HUF értékben:

o A macska - macskatartók magazinja
• Baba magazin - tanácsadó magazin újdonsült szülőknek
. Élet és tudomány - a TIT hetilapja
o Eső-irodalmilap
o Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin
o Kismama - babavárástól az óvodáig
o Kistermelők lapja - mezőgazdasági folyóirat
o Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap
o Madártávlat - madártani és természetvédelmi folyóirat
o Magyar konyha - gasztronómiai magazin
o Monster High - A Szörnyszülött szörnysuli
o Múlt-kor - negyedéves történelmi magazin
o Nők lapja - heti női magazin

Nők lapja konyha - gasztronómiai magazin
o Szabad föld - a magyar vidék lapja
o Szép házak - építészeti és belsőépítészeti magazin

Szép kertek - kertészet & kertépítészet
o Szitakötő - a kíváncsi gyerekek folyóirata
• Természet világa - a TIT folyóirata
• Természet világa különszám
o Új Néplap
o Zöld Újság- a jövőért felelősséget érzők lapja

A folyóiratokon kívül a településre kiszállított könyvtári dokumentumok (könyvek):

db gyűjteményi érték (Ft)
2015. december 31-ig 314 323 935 HUF

A könyvtári dokumentumok átadására a következő napokon került sor: 2015.04.30., 2015.09.22.,
2015.11.23., 2015.12.16.

A könyvtári állomány folyamatos építésének elengedhetetlen feltétele, hogy a partnerintézményben
dolgozó könyvtári munkatárs a dokumentumigénylést folyamatosan és a rendelkezésére álló pénzügyi keret
arányos felhasználásával igényelje, az ezzel kapcsolatos problémáit a megyei könyvtár felé azonnal jelezzel
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3. Az állomány feltárása, gondozása

A partnerintézménybe kikerülő könyvtári dokumentumokat a raktározáshoz, kölcsönzéshez szükséges
szereléssel ellátva szállítjuk (raktári jelzet, könyvsarok, kölcsönző kártya) juttatjuk ki, ezek ugyanakkor
elektronikus katalóguson keresztül is kereshetők.

4. Dokumentumszolgóltatás

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer keretében partnerintézményünk használói számára —

könyvtárközi kölcsönzés útján — a megyei könyvtár teljes állománya rendelkezésre áll. A szolgáltatásnyújtás
keretében a felmerülő postaköltséget (az oda és visszaküldés esetében is) a kiegészítő állami támogatásból
fedezzük. Statisztikai jelentése alapján a település szolgáltató helye ezt a szolgáltatást a 2015. évben 117
alkalommal vette igénybe.

S. Közösségi szolgáltatások

A KSZR működéséről szóló EMMI rendelet módot nyújt a kiegészítő állami támogatás terhére a
lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok,
kiállítások szervezése. A 2015. év folyamán a KSZR anyagi támogatásával az alábbi közösségi
rendezvényekre került sor:

2015.04.10. c~’ Tavaszi Kerekítő Baba-mama foglalkozás)
2015.05.28. ~ Kerekítő baba-mama foglalkozás,
2015.08.26. ~ Kerekítő baba-mama foglalkozás,
2015.10.07. ~ Egészségünk érdekében,
2015.10.09. ~ Ahol élünk. Helyismereti előadás)
2015.11.19. ~ Kerekítő baba-mama foglalkozás,
2015.11.26, ~ Moha és Páfrány téli meséje,
2015.12.07. ~ Mikulásváró kerekítő baba-mama foglalkozás.

Ismételten szeretnénk jelezni, hogy intézményünk egy 10 számítógépből álló gépparkot tud
biztosítani alapfokú számítógép-használói tanfolyamok rendezése esetén. Kérjük, ezzel kapcsolatos
igényeikkel keressék intézményünket!

6. Szakmai képzés, továbbképzés

A kistelepülésen dolgozó munkatársak részére intézményünk két szakmai napot tartott az alábbiakban
jelzett témakörökben:

2015. március 9-én:
o A 2014. évben végzett munka eredményeiről, az év során tapasztalt hiányosságokról;
o a KSZR működésének 2015. évi pénzügyi lehetőségeiről, a rendszer működtetésének

gyakorlatáról, az ezzel kapcsolatos elvárásokról;
o a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer—Ajánlás c. dokumentumban foglalt elvárásokról;
o a 2014. évben megvalósult sikeres rendezvényekről, az állománytisztítás eredményeiről;
o az ODR működéséről, a könyvtárközi kölcsönzés működésének gyakorlatáról és az interneten

elérhető könyvtári katalógusok használatáról;
o a könyvtárban folyó helyismereti munkáról, az elektronikusan is elérhető, de jogvédett

dokumentumokhoz való jogszerű hozzáférés módjáról.

2015. október 12-én:
o a GINOP 6.1.2 projekt keretében tervezett informatikai képzésekről;
o az Összefogás programsorozat eredményeiről;
o a KönyvtárMozi projektről;
o a KSZR működésének tapasztalatairól, eredményeiről;
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. a nyilvános könyvtárak vizsgálatairól, különös tekintettel a szolgáltató helyeken is elvárható
szakmai feladatellátásra.

Egyéni konzultációt biztosítottunk a statisztikai adatközlés módszertanáról, illetve a szolgáltató
helyen történő személyes megjelenéseink alkalmával.

A szakmai napon ás a személyes konzultáció lehetőségén túl intézményünk munkatársai
folyamatosan rendelkezésre álltak telefonos, illetve e-mailen keresztüli segítségnyújtásra.

6. Eszközbeszerzés

A kiegészítő állami támogatás módot ad a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis
értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzésére.

Az év során spirálozó, lamináló berendezés, vizuál tábla és multifunkciós (nyomtató, fénymásoló,
szkenner) használatba adására került sor. Utóbbi folyamatos üzemeltetése ‘érdekében a fenntartóval
megállapodást kötöttünk. A 2015-ös költségvetésből vásárolt hordozható számítógép (laptop) átadására
2016-ban kerül sor.

A működéshez szükséges egyéb nyomtatványokat a szolgáltatás keretében biztosítottuk az
intézmény számára.

7. A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei

A Miniszter Úr által kiadott Ajánlás alapján tett megállapításaink alapján a jászboldogházai szolgáltató hely
esetében:

az épület állapota ~“ elfogadható,
a könyvtári helyiség állapota ~ felújítandó,
a bútorzat állapota ~ felújítandó.

A fenti értékelést minden éven, így 2016-ban is meg kell tennünk.

Összegző megállapítások:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2015. évi működése során a
jászboldogházai szolgáltató hellyel a munkakapcsolat megfelelő volt.

A településre kiszállított új könyvtári dokumentumokkal, közösségi rendezvényekkel reméljük
gazdagítottuk a település kulturális életét, ugyanakkor látni kell, hogy a település lakosságának 14,57%-a
(2014-ben: 13,5%!) regisztrált könyvtárhasználó, a könyvtár- és olvasásnépszerűsítés területén tehát még
van tennivaló, hogy elérjük az Ajánlásban szereplő 20%-os arányt.
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Tisztelt Polgármester Úr!

Bízunk abban, bogy a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint szolgáltató
könyvtár előrelépést hozott települése lakosságának könyvtári ellátásában. Kérjük, bogy véleményével,
javaslataival segítse munkánk jobbítását.

Kérjük továbbá, bogy a megye településvezetőivel ossza meg e szolgáltatásunkkal kapcsolatos
tapasztalatait és az ötezer fő alatti községek esetében — amennyiben tevékenységünket hasznosnak látja —

Javasolja a rendszerhez való csatlakozást.

Javasoijuk, hogy a településen működő Könyvtár, Információs és Közösségi Hely tevékenységét az év
során tekintse át, értékelje a település képviselő testülete. Megtiszteltetésnek vennénk, ha az intézmény
működését áttekintő képviselőtestületi ülésre a megyei könyvtár vezetője meghívást kapna.

Ezúton tájékoztatom, hogy a település szolgáltató helyén a 2016. évben az Ajánlásban foglaltak
szerint 200 db könyvtári dokumentumot kell biztosítanunk, illetve 160.000,- Ft’áll rendelkezésre közösségi
rendezvények szervezésére.

Szolnok, 2016. május 30.

Tisztelette’

‘óné Nagy Ilona
igazgató

iojs
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Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentést, Illetve éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést az áliamháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató

figyelembevételével kell összeállítani.

Az éves összefoglaló Jelentés képet ad Jászboldogháza Község Önkormányzata belső

kontrollrendszerének kiépítettségéről ás működéséről, bemutatja a 2015. évben éves ellenőrzési terv
alapján végrehajtott ellenőrzés megállapításait következtetéseit.

Az ellenőrzés lefolytatásán túl az ellenőr tanácsadási tevékenységet nem végzett

A lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés összhangban volt az ellenőrzési programmal, teljesítette
az ellenőrzés a kitűzött célt. Tartalmát tekintve megfelel a költségvetési szervek belső

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet 39. 5-ában
foglaltaknak.

2015. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések,
amely büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonást tett volna szükségessé.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Ekr. 48.

5. a) pont)

Jászboldogháza Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi
jogszabályok határozták meg:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szólós 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet.

A belső ellenőrzési feladatok ellátását megbízási szerződés alapján biztosított szakértői napokkal

valósították meg.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt feladatát a jegyzővel és a pénzügyi

ügyintézővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei között látta el a vonatkozó

jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával.

Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységével segítette a Jászboldogháza
Község Önkormányzatának szabályszerű, hatékony ás eredményes működését.
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l/l. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. * aa) pont)

A 2015. évi ellenőrzés a 2015. évi éves ellenőrzési terv alapján zajlott. A terv végrehajtása során a
legfontosabbnak és kockázatosnak ítélt téma került meghatározásra, hogy a belső ellenőrzés segítse
a szervezet működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és gazdálkodás
szabályszerűségét.

Az Önkormányzaton belül egy területet érintett az ellenőrzés, a konyha működését. Az ellenőrzés

lefolytatásra került.

A lefolytatott ellenőrzésről készített Jelentés összhangban volt az ellenőrzési programmal, teljesítette

a belső ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve megfelel a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. *-ában
előírtaknak. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttek
részéről az előzetes egyeztetés során felvetett módosítási igények mérlegelésre kerültek és részben

be lettek építve a végleges jelentésbe.

A javaslatok Úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak és lényegre törőek legyenek, a
későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a
vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható
intézkedések megfogalmazására.

l/l/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzése!< összesítése

Tórgy Cél Módszer

LÁz ellenőrzés címe: A konyha Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, Az ellenőrzés során
működésének vizsgálata hogyan alakult 2014. évben a konyha alkalmazott módszer:

bevétele és kiadása. tételes pénzügyi
ellenőrzés

Tárgya: könyvelési bizonylatok,
kimutatások, dokumentumok
alapján

I/i/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések
száma és rövid összefoglalása

2015. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem áHapított meg az ellenőrzés, amely
büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonást tette volna szükségessé.
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1/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. 5
ab) pont)

Az ellenőrzés kereteit a megkötött szerződés képezte, amelynek időkerete a szükséges vizsgálat
elvégzését lehetővé tette.

A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az
ellenőrzés lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások

előzetesen egyeztetésre kerültek és Úgy nyerték el végső formájukat.

1/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Jászboldogháza Község Önkormányzatánál 2015. évben megbízási szerződés alapján külső szolgáltató
belső ellenőr volt. A belső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelelően rendelkezik az előírt
végzettséggel és a regisztrált államháztartási belső ellenőrök nyilvántartásában szerepel. Kötelező,
kétévenként esedékes továbbképzését teljesítette.

1/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök Szervezeti ~S funkcionális függetlenségének
biztosítása (Bkr. 18-19. 5-a alapján)

A belső ellenőr a megbízási szerződésénél fogva funkcionálisan független a belső szervezeti
egységektől. A munkáját a jegyzővel és a vezetőkkel egyeztetve, nekik való beszámolással és a
jelentések átadásával végezte. Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt.

1/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. 5-a alapján)

Az ellenőrzés során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
jogszabály (Bkr) 20.5-a szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely
akadályozta volna az ellenőrzés elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

l/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtása során a Bkr. 25.5-ában foglalt ellenőrzési jogokat

semmiféle korlátozás nem akadályozta. Az ellenőr a szükséges dokumentumokat megkapta, az
érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzésekhez.

112/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A szerződés szerinti teljesítést nem akadályozta érdemlegesen semmilyen tényező.

1/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezető feladatát is egy személyben. Nyilatkozik arról, hogy
az elvégzett belső ellenőrzésről a Bkr. 22. és 50. 5 szerinti nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik
az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű,
biztonságos tárolásáról.
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1/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzések számának növelése elősegítheti a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb

munkavégzést.

1/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. 5 ac) pont)
Tanácsadási tevékenység az ellenőrzéssel összefüggésben zajlott, más tekintetben nem végzett

tanácsadási tevékenységet.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. 5 b)
pont)
A Jászboldogháza Község Önkormányzatánál elvégzett ellenőrzés tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy a gazdasági területen kialakították a belső kontrolirendszer kereteit.

Il/I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. 5 ba) pont)

megállapítások következtetések javaslatok

A konyha működésének vizsgálata

A konyha nem önálló intézményként A bevételeit és kiadásait Nincs
működik, az önkormányzathoz tartozik kormányzati funkciókon
jelenleg. számolják el.

Megállapítottam, hogy az önkormányzat Teljes körűen elszámolták a Nincs
zárszámadásáról készített rendelet bevételeket és kiadásokat.
kimutatásait alátámasztják a konyha
kiadásairól a számviteli nyilvántartásból
kinyert sza kfe adatok/kormányzati
funkciók szerinti adatok.

A dologi kiadások közül a legnagyobb Az Új közétkeztetési Nincs
tétel alapvetően az élelmiszer jogszabályoknak való
beszerzésből, a hozzá tartozó ÁFÁ-ból és megfelelés érdekében kiadás
a rezsitételekből adódik. A dologi csökkenés nem várható.
kiadások több mint 90%-át ezeken a

jogcímeken számolták el. Ezen tételek

bármilyen okból történő változása
befolyásolja legjobban a konyha
kiadása it.

A Polgármesteri Hivatalban vezetett A jogszabályi előírásoknak Nincs

nyilvántartások, kimutatások nagyon eleget tettek.
precízek. Alkalmasak a normatíva
elszámolás és az Áfa bevallás
alátámasztására.
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11/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. ~ bb) pont)
A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai
alapján.

a) Kontrollkörnyezet

A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és
pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Így különösen a gazdálkodással
— a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás

gyakorlásának módjával — eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző
személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat.

A Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési szabályzat előírásait
érvényesíteni kell a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban, mivel a hatáskörök szerinti aláírások
alkalmazása az Államháztartási törvényben szabályozott módon meghatározza az egyes jog- és

hatásköröket, átruházásuk rendjét és a hozzá rendelt felelősség kérdését.

A nyilvántartások vezetését munkafolyamatba épített ellenőrzéssel folyamatosan figyelemmel kell
kísérni. A főkönyvi könyvelés teljeskörűségét biztosítani és ellenőrizni kell. A tárgyi feltételeken túl a
személyi feltételeket is biztosítani kell.

b) KOcKÁzATKEZELÉ5

A kockázatfelmérés során olyan ellenőrzési témákat választottunk, amellyel minél nagyobb
lefedettséget érjünk el. A kockázatkezelés megfelelő volt.

c) KONTROLLTEVÉKENY5ÉGEK

A munkaköri leírásokban a feladatok helyesen kerültek kiosztásra. ~‚ feladatvégzés folytonos, de a
munkatársak leterheltsége miatt folyamatosan többletmunka végzése merült fel.

D) INFORMÁCIÓ És KOMMUNIKÁCIÓ

Az információáramlás a vezetők és dolgozók között folyamatos.

e) NYOMON KÖvETÉSI RENDSZER (MoNrroRINc)

Az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel megtartásra kerülő vezetői

értekezleteken történő számonkéréssel és beszámolással valósul meg.

A belső ellenőrzés utólagos monitoring tevékenység, amely a már megtörtént cselekményt tárja fel,

Bűncselekményre, szabálysértésre okot adó mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

Ill. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. * c) pont)

Intézkedésekre nem volt szükség.

Szolnok, 2016. május 4.
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Az önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételeiről

107/2013. (Xl 1.16.) Képviselőtestületi Határozattal elfogadva.

A díjtételek az ÁFA-t taralmazzák!
Megnevezés Ár ás díj tételek

Edénykölcsönzés 100-Ft/föl garnitura
szék kölcsönzés 100,-FtIdb
Boldogházi Hírek 1200-Ft/év

250,-Ftldb
Hangos bemondás 200,-Ft/ alkalom
Fénymásolás 20,-Ft/oldal

10,-Ft/oldal papír esetén
Fax 200,-Ft/oldal
Hirdetési felület 1270,-FtJm2/év, de minimum 5000,-Ft

MTZ traktor 8000,-Ft/ára
Toyota 1 25,-Ft/km (helyi temetéshez díjmentes)
Árokásó
‘Jumz 19.050/ ára
Hyundai 6 350/ ára

Nagyterem 55000,-Ft/alkalom (ÁFA mentes) + fűtési díj
Kisterem 5500,-Ft/alkalom (ÁFA mentes) fűtéssel

3300-Ft/alkalom (ÁFA mentes)

55000,-Ftl alkalom (AFA mentes), ha sz igénybevétel 10 árát
Étkező bérlet] díja meghaladja +10000,-Ft takaritási díj, melyet minden esetben

meg kell fizetni

Az ebédlő áradija 4000,-Ft/óra, de a bérbevevőnek mindenképpen 2 árát
ás a takarítási díjat, ami 10000,-Ft, ki kell fizetnie, ha sz időszak a 10 árát nem haladja

Konyha bérleti díja 1500,-Ft/fő/ára (ÁFA mentes)
4000,-Ft/ára rezsiköltség

összkomfortos lakás 230/m2/há
komfortos lakás 200/m2/há

— 4’—



étkezési térítési díjak:
Általános iskola napközis
ellátás

tízórai
ebéd
uzsonna.

Óvoda napközis ellátás
tízórai
ebéd:
uzsonna.

Szociális:
Onköltség:
0-28.500
28501-60000
60 00 1-

Önköltség:
0-28.500
28501-60000
60001-

Vendégétkezés
ételmaradék:

502 Ft.
97 Ft
347 Ft.
57 Ft

352 Ft.
87 Ft
219 Ft.
46Ft

Személyi térítési díj
650 Ft.
130 Ft.
300
430

Ft

770 Ft.
250 Ft.
450 Ft
550 Ft

650 Ft.
Vendéqétkezés 20%-a ( 650 * 20% ) = 130 Ft.

Meqnevezés Ár és díj tételek

1 .Közterületbe 10 cm-en
túl benyuló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény,
üzleti védő, ernyőszerkezet
hirdetőberendezés (
fényreklám), cég és
címtábla m2-enkénti díj
tényleges felületre
vonatozik 250,-Ft! m21 hó
2. Árusitófülke, pavilon: 400,-Fti’m2lhó
3. Pótkocsi, munkagép,
mezőgazdasági vontató: 1 000.-Ft./db!hó
4. Személygépkocsiként: 3.000.-Ft!hó

Teher-és különleges
gépjárművek, valamint
ezek vontatmányainak
elhelyezésére: 50.-Ft!m2/hó

Úszótanfolyam
medence bérletidija: 10000 Ft! óra mindkét medence tekintetében

—2. —



5. Önálló hirdető-
berendezések, táblák 500.-Ft/m2/hó

Transzparensek
(felülete m2-ben): 50.-FtIm2/nap
6. Epítési munkával
kapcsolatos építőanyag és
törmeléktárolás,
állványelhelyezés: 1 00.-Ft/rn2/hó

Önerős magánlakás
építésnél: (sávonkénti
időszakosan emelkedő
mértékű) 1 00.-Ft/m2/hó

30 napon belül: 100.-Ftlm2/hó
6 hónapig: 150.-FtIm2/hó
6 hónapon túl: 200.-FtIm2/hó
Egyéb esetekben: 200.-FtIm2Ihó

7. Alkalmi és
mozgóárusítás: 100.-FtJm2/nap, de minimum 1.500.-Ft/nap

Vendég látó-ipari
előkert 400.-Ft/m2lhó

Üzleti szállítás vagy
rakodás alkalmázal
göngyölegek elhelyezése,
árukirakodás: 200 .-Ft/m2/hó
8. Kiállítás: 200.-Ft/m2/nap
9. Alkalmi vásár: 500.-FtIm2/nap, Művelődési Ház - 10.000.-Ft/nap

Rendezvények, a
nem bevételes kulturális
rendzevények kivételével
(büfé): 1.000.-Ft/m2/nap

10. Közhasználatra még át
nem adott közterületnek
ideiglenes használata: 100.-Ft!m2/nap

Kemping díjak meghatározásáról

Kem ping belépő: Gyermek
(l4év alatti): 400 Ft/nap
Diák/nyugdíjas: 600Ft/nap
Felnőtt: BOOFtJnap
4 éves kor alatt ingyenes

Érvényes nappali diákigazolvánnyal, illetve érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehető

Sátor hely:
2 személyes: 300FtInap
4 személyes: j400FtInap



Lakókocsillakóautó hely: 1000 Ft/nap
ÁramdH:
sátor: 300Ft/nap
Lakókocsillakóautó hely: TOOFtJnap
kutyadH: 300FtJnap
Idegenforgalmi adó (lSév
felett) 250Ft/nap ( külön rendeletben megállapítva)

Megnevezés Ár és díj tételek
Strandfürdő belépődíjak
Felnőtt: 800,-Ftlfő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves ;

korig) 400,-Ft/fő
5 alkalmas belépő
Felnőtt: 3000,-Ft/fő
Nyugd~as, diák( 14-18
éves korig) 2.500,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 1.500,-Ft/fő
Családi belépő
2 felnőt+2 gyermek 2000,-Ft
További kedvezmény
16.00 órától -19 óráig 50%-os kedvezmény
Ejszakai nyitva
tartás:20.00-24.00 óráig
Belé pőd ijak:
Felnőtt: 800,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 400,-Ft/fő

Jászboldogháza, 2013.
december 16.

Szűcs Lajos sk
polgármester

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző
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Az önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételeiről

69/2016.(Vll. 11.) Képviselőtestületi Határozattal elfogadva.
A díjak 2016. július 15-től érvényesek.

A díjtételek az ÁFA-t taralmazzákl
Megnevezés Ar és díj tételek

Edénykölcsönzés 1 00,-Ft/fől garnitura
Szék kölcsönzés 200,-Ftldb
Sörpad kölcsönzés 2.000,- Ft/garnitúra/alkalom
Csővázas sátor Smx8m 20.000,- Ft/alkalom + 20.000,- Ft kaució.
Hangos bemondás 200,-Fti alkalom
Fénymásolás 20,-Ft/oldal

1 0,-Ft/oldal papír esetén
Fax 200,-Ft/oldal
Hirdetési felület 1270,-Ft/m2/év, de minimum 5000,-Ft
Boldogházi Hírek 1200,-Ft/év

250,-Ftldb

MTZ traktor 8000,-Ft/óra
Toyota 125,-Ft/km (helyi temetéshez dijmentes)
Árokásó
.Jumz 19.050/ óra
Hyundai 6 350/ óra

Nagyterem 55000,-Ft/alkalom (ÁFA mentes) + fűtési díj
Kisterem 10.000,-Ft/alkalom (ÁFA mentes)

+elektromos berendezés használata (hűtő, faqyasztó,
micro, stb.) 2.000,- Ft/db/nap.

55000,-Ft/ alkalom (ÁFA mentes), ha az igénybevétel 10 órát
Étkező bérleti díja meghaladja +10000,-Ft takarítási díj, melyet minden esetben

meg kell fizetni

Az ebédlő óradija 4000,-Ft/óra, de a bérbevevőnek mindenképpen 2 órát
és a takarítási díjat, ami 10000,-Ft, ki kell fizetnie, ha az időszak a 10 órát nem haladja

Konyha bérleti díja 1 500,-Ft/fő/óra (ÁFA mentes)
4000,-Ft/óra rezsiköltség

összkomfortos lakás 230/m2íhó
komfortos lakás 200/m2/hó



Óvoda napközis ellátás
tízórai
ebéd:
uzsonna.

Szociális:
Önköltség:
0-28.500
28501-60000
60001-

Önköltség:
0-28.500
28501-60000
60001-

Vendéqétkezés
ételmaradék:

352 Ft.
87 Ft
219 Ft.
46 Ft

Személyi térítési díj
650 Ft.
130 Ft.
300 Ft
430

770 Ft.
250 Ft.
450 Ft
550 Ft

650 Ft.
Vendégétkezés 20%-a ( 650 * 20% ) = 130 Ft.

Megnevezés Ár és díj tételek
étkezési téritési díjak:
Általános iskola napközis
ellátás 502 Ft.

tízórai 97 Ft
ebéd: 347 Ft.
uzsonna. 57 Ft

1 .Közterületbe 10 cm-en
túl benyuló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény,
üzleti védő,
ernyőszerkezet
hirdetőberendezés (
fényreklám), cég és
cimtábla m2-enkénti díj
tényleges felületre
vonatozik 250,-FtI m21 hó
2. Árusitófülke, pavilon: 400,-FtIm2/hó
3. Pótkocsi, munkagép,
mezőgazdasági vontató: 1 000.-Ft./dbihó
4. Személygépkocsiként: 3.000.-Ftlhó

Teher- és különleges
gépjárművek, valamint
ezek vontatmányainak
elhelyezésére: 50.-Ft/m2/hó

Üszótanfolyam
medence bérletidíja: 1 ÖÓOO Ft I óra mindkét medence tekintetében



5. Önálló hirdető-
berendezések, táblák 500.-Ftim2/hó

Transzparensek
(felülete m2-ben): 50.-Ftim2lnap
6. ~pitési munkával
kapcsolatos építőanyag és
törmeléktárolás,
állványelhelyezés: 100.-Ft/m2/hó

Ónerős magánlakás
épitésnél: (sávonkénti
időszakosan emelkedő
mértékű) 100.-Ftim2/hó

30 napon belül: 100.-FtIm2Ihó
6 hónapig: 1 50.-Ftim2/hó
6 hónapon túl: 200.-FtIm2/hó
Egyéb esetekben: 200.-FtIm2/hó

7. Alkalmi és
mozgóárusitás: 100.-FtIm2/nap, de minimum 1.500.-Ftinap

Vendéglátó-ipari
előkert: 400.-FtIm2/hó

Üzleti szállítás
vagy rakodás alkalmázal
göngyölegek elhelyezése,
árukirakodás: 200.-Ftim2ihó
8. Kiállítás: 200.-FtIm2/nap
9. Alkalmi vásár: 500.-FtIm2/nap, Művelődési Ház - 10.000.-Ftinap

Rendezvények, a
nem bevételes kulturális
rendzevények kivételével
(büfé): 1 .000.-Ftim2/nap

10. Közhasználatra még át
nem adott közterületnek
ideiglenes használata. 1 00.-Ft/m2/nap

Kempinq dflak meqhatározásáról

KemDinp belépő: Gyermek
(14 év alattD: 400 Ft/nap
Diáklnyugdíjas: 600FtInap
Felnőtt: 800FtInap
4 éves kor alatt ingyenes

Érvényes nappali diákigazolvánnyal, illetve érvényes nyugdijas igazolvánnyal vehető

Sátor hely:
2 személyes: 300Ft/nap
4 személyes: 400FtInap



Lakókocsi/lakóautó hely: 1000 Ft/nap
Áramdii:
sátor: 300FtInap
Lakókocsi/lakóautó hely: 700Ftinap
Kutvadij: 300FtInap
Idegenforgalmi adó (l8év
feletfl 2SOFtInap ( külön rendeletben megállapítva)

Megnevezés Ar és díj tételek
Strandfürdő beléDődiiak
Felnőtt: 800,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 400,-Ft/fő
5 alkalmas belépő
Felnőtt: 3000,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 2.500,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 1.500,-Ft/fő
Családi beléDő
2 felnőt+2 gyermek 2000,-Ft
További kedvezmény
16.00 órától -19 óráig 50%-os kedvezmény
Éiszakai nyitva
tartás:20.00-24.00 óráig
Belépődijak:
Felnőtt: 800,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 400,-Ft/fő

Jászboldogháza, 2016.
július 11.

Szűcs Lajos sk
polgármester

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző



/10. r»o~’r€M
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye feléfordulunk.”

Márai Sándor

1946. július l-jén a Jászberényhez tartozó Boldogháza, Tápió és Csíkos
határrészekből a lakosok példás összefogásával önálló község alakult.
Neve 1 947-től Jászboldogháza lett.

Á község elő/jó rét 1946-tól
Fá’bírók:
Nagy János 1946— 1948 Ménkű István 1949— 1950
Tanácselnökök:
Almási Péter 1950— 1951 Kovács József 1951 — 1953
Bozsó István 1953 — 1954 Bazsó Mihály 1954— 1963
Nagy András 1963 — 1971 Bazsó Miklósné 1971 — 1985
Matók István 1985—1990
Polgármesterek:
Matók István 1990—2002 Szűcs Lajos 2002—

(3 üres sor)

Készült 2016-ban, Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulóján.

(591 karakter)



Jászboldogháza Községi Önkormányzat 12.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27
Tel.: 06-57/460-011, Fax: 06-57/460-012
E-mail: hivatal®jaszboldoghaza.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016. július 11 -i ülésére, a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatása, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására

vonatkozó igény benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében
10 009 053,- Ft összegben fogadta el a kiegészítő támogatás előirányzatát.

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C Törvény 3. melléklet 1.7. és a III.1.pont alapján
igényelhető.

A támogatás igénylésével és az elszámolásával kapcsolatos alapvető feltételeket a
költségvetési törvény rögzítette.
A költségvetési törvény 3. melléklet III.1.pontja szerinti rendkívüli támogatás a települési
önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy egyéb, a feladatik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében igényelhető. A támogatás visszatérítendő vagy
vissza nem térítendő formában nyújtható.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C Törvény 3. melléklet
111.1 .pont alapján Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 jogcímen
9 193 523,- Ft összegű támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok 2016.évi
vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatására.

1. Jászboldogháza Önkormányzata 2013. április 11. napjától Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás formában látta cl a szociális és gyermekjóléti feladatokat. A feladatkör 2015.
szeptember 30.-tól a szociális étkeztetéssel és házi segítségnyújtással bővült. A társulás 2015.
évi beszámolója alapján Jászboldogházának 2.088.000. Ft-tal kell kiegészítenie az ellátási
díjakból származó bevételeket és a normatív finanszírozási támogatást.

2. Jászboldogháza és Jásztelek Önkormányzata 2013. március. 1 napjától Közös
Onkormányzati Hivatalt hozott létre. A 2015. év végi elszámolás alapján a Jászboldogháza
Községi Önkormányzatnak még fennálló tartozása 602. 922,- forint, melyből a 2013 évi
költségvetéshez való hozzájárulásból még ki nem egyenlített kötelezettsége 547.129 ‚- forint,
a 2015.évi állami támogatással nem fedezett költségekhez 55.793,- forinttal szükséges
hozzájárulnia Jászboldogháza Községi Önkormányzatnak.

3. A bankszámláink egyre csökkenő egyenlege kiemelten mutatja Jászboldogháza
Onkormányzat nagymértékben romló pénzügyi helyzetét. A legkörültekintőbb gazdálkodás
ellenére sem tudja az Önkormányzat időben kifizetni a szállítói tartozásait. A folyamatosan
torlódó számlák azonban még késedelmi pótlék díjjal is terheltek lesznek. A szállítói
tartozásainkon belül 30 és 60 napja lejárt kötelezettségeink összege 6.502.606.- forint, mely
összegre ezen pályázat kapcsán kér támogatást Jászboldogháza Községi Önkormányzat.



A támogatás a folyósítást követő 3 hónap utolsó napjáig használhatja fel az önkormányzat, a
támogatással az éves költségvetési beszámoló keretében, illetve a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint cl kell számolni.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának
/20 16. ( ) .....határozat javaslata

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó 2016. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C Törvény 3. melléklet 1.7. és a 111.1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján 9.193.528,-Ft összegű támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására.

polgármester jegyző
s.k. s.k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt: P.R.

Aláírás

Erről: 1.) MÁK Szolnok
2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dinai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben

értesülnek

Jászboldogháza, 2016. .

(:Szűcs Lajos:) (:Dr. Dinai Zoltán :)
polgármester jegyző



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit ~&4~

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Várnosi Norbert

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2016. július II.


